


 كيدزت یأتف زایب وخب ام

 نآربا یامئیس تعنص
 تساناقفش لاح رد تسا راختحا

 دینکست رواب .. تسا یدوبان و اف لاح رد
 نونک )هک دیزادن ابب یئاهملیف تسیلهب یهاکن
 ثب دود یولج یناریا یاهویدوتسا رد

 مات رکید هک تفک ناوتیم تآرجب
 ففوتءهنیهز نیا یودیلابنیسیاه تیلاعف

 یامیسردی؛ ناشوک رتک
 هب و هتسب ار دوخ یوبدوتسا رد:ناریا
 یابملبف شورفو دیرخو امثیس نامتخاس
 تسا هتخادرب یجراخ

 د یا ۱.تس

 ناگدن رو[ دوجوب
 یساسا لوحت تعاب هک هدرکلو» ملیق
 تسدیلکب دن دش ام یموب یامنستعنص رد

 . دنتسه هدنب[ نارگن و هدراذگ تسد یور
 تیقف ومهمه زا شب هک ملیف ائاید یویدوتسا
 درادنب دود یولج ملیف ثب اهنت ۰ تشاد
 هرخالابو ..تسیتیربخ یدعبیاپملیق زاو
 ناوتین یزاظتتا زین اهویدوتسا هیقب زا
 رص» لثم ویدوتسا ود,یکی طقف . تشاد
 دن اهدرکت اهر ار دوخراک زوئههریغو یئمالط

 ریدم

 رد او اهن [اذپعم هدبرخ یراد ریملبف نردم
 

 وخ و .تس

 دژدهآوشت یسدأف مایف هب
 ناپیلیتلیلد هچب ؛ هدش روطنبا ارچ

 را ودمهیاهروشک رد زورب رود هک یسراف
 عضدنیاب دنوشیم وربور دیدشلابعتسا اب

 هدش زاچد ٌریکنا فسأت 4 یخ 1 ۲

 یاهش-رب یلیخ و تالاوسنیا باوج
 گید 1
 وّتیم ربژ یلصا سا ن

 كک یاج تلود هکنیا لوا : درک هصالخ
 لاک شا و ینکشراک هن وک همه «یونعم و یلام
 ودر و ایم دوجوب یرادربملیف راک رد عتامو

 یصاخ یهجوت یباب اهویدوتسا دوخ اینات
 . دننکیمهیهت هت و رسیب یاپملیق

 یاپمایفدص رد لهچ شراوع درومرد
 ودادیم هژاجا ام تردق هکاحن ات یسراق

 اب هدیسر ناشدوز اهویدوتسا هک یدح ات
 رد یتحو دمآلمعب هززابم قیاس رادربش
 تروصامب تیسن زین یئاهدبدپت هنیمزنیآ

 ربیراد رپشاب هززابم زا تسد 5 تفزک

 نیا هرم زا یبوحب ام نوچ اما میداد
 میدوبهاک [قب اسرادرهشرر [نایز یابیزاب جا
 راتساوخ سانم مقاوم ردو میدیسارهن

 . میدشدصردلهچ شرا وع ول
 یئاهكهک ءززابم نیا ردام مالک هیکت

 یامئیس تمنص هب یجراخ یاپتل ود هک دوب

 و رت ومنیلب رمملیف نیرخ ] زا سکعنیآ
 .تساهدش هتف رک 4 هلاستفهشراخ » عانب

 رب پاعچ یماهس تک رش

 هدرک همخذ ادابع ز ور یارب رابتا هشوگ
 راکب تسد رگید هک دی وکی شد

  وقتس یییشا رس ره تا رد یابنیس ی

 ملیف نا وا راک ویدوتس
 لئاسو ناموت رازهدص دنچ هکنبا اب زبت

 ,دشاب هتشاد یج راخ
 11 یامنیس تمنص هک

 ارک و دتسیاب دوخ یاب

 میس : رد رب نا اس :ربدم و ءایتماهدن راد

 ۱۳۳4 دادرم ۱۱ هبذشراهچ - ۳۷ هراهش - مود لاس

 ی : هرادا لحم

۱ 

۳ 



 یوربنادرک راک
 رصان ملیف نیل وانمضرد ودر و ۲ دهاوخ هدرب

 دوبدهاوخ ویدوتسا ن

 ۳و هویت تبات < ردن
 سنجدب سصاخش

 و دروجیمن

 ش اف
 تسکشزا دس یوهک تسا بجعت یسب یاج

 پچ ملیفردزاب « ردنبدزد » ملیف رد
 زد 7 : مادعاب
 ناونس ود رک دهاوخیزاب دی ۳

 و دوخ «مادعابزور۱۷ «یقیقح دل
 ان یاب ات دنکیمميلست هحل اص تاماقس

 دربیم رس ن رادن زرد هانکیب هک تم
 دسرب تازاجمب

 رشورف ناموآ ۶ بم یر
 رد هک نارهت امثیس

 رع و یدنه فرخ زم یاپملیف

 و

 وداد شی

 نیمهدیآ رب یب

 تسا هدروآ دروک و هبترم نیمدص
 ءهب ناموت ۰ ۰۰.۰ علبب اریح

 ی ب اد ان ماثب
 و تسا هدش رادن او یج

 رارق 7 مپهکد زاد رظن رد هد ربمان

 یاهسلیفیا رب |راشیسنلاسیتاربیغت نضهداد
 سک و لهک ی منیدب دنکه دامآ یئایلاتیابوخ

 یوبدوتسالوصحم یاپملیف هدشرضاح ملیف
 دراذکب شیامتشرممب امنیس نیارد اردوخ
 ناونعب هاههنیزه و ضراوعرسکز ا سید
 رد اما دژادرپ امنیب یقح نوییک
 هزشوخ هیضق دروم
 كلم

 نیا

 بحاص هک تسنیا
 ۳ نارهتامنیس ریدم هکنیا یارب

 ناونعب هدرک تفایرد ینالکن یا هب یلفق

 اتدراد اعدادوخیارب مهیقح «نوییک

 تسادیما هکدیامن تقفاوم هلماعم نيا اب

 نایچاشابت و هدیدرک فالتخا مفد یدو زب

 تحار یب رعیزا رکت یاهملیف ندید باذعزا
 رن ۳

 یگ دنب امنب لب دبت ملبقنا وا راک

 تسا هدید رگ یج راخ یاهملیف
 هک ملیف نا واراکد ایب ون یوبدوئسا

 هیهت یارب رفن نیدنچتک رشب هتشذکل اسرد
 دوب هدش سیسأت ینا ربا یاهملیف یرسکب

 یسگدنبامشب لیدبت ًابیرقت عالطا رارقب
 رسما نابرج وتسا هدید رک ی ج راخ یاهملیف

 نیدب هد رک عالطاسک امراگن ربخ هکب رارقب

 تسا بیت رت
 شلوصحم نیلوا هک ویدوتسا نیا

 هتشذک لاسرد هزادمان «نینوخ باتپم»

 شرا وعتپسانمب نآشیامن یل ودیس رناب اب

 تفریمدیمانوچو داتفا قیومتبدصرد لپچ

 وبدوتسا ربدم ؛دوشف رط رب لاکشانبا هک

 راد ربیلیف ونادرک راکد نچاب و تفر اب وراب

 مژا ول یرادقمو درک قعنم دادرارق یجراخ

 قباسدشامضراوعنوچ اما دون هیهت ربن
 قوف یوبدوتسا ریدم دنام یقاب هوخ توقب

 ادب رخ نیچ تسد
 اوناریاب وید

 نا زیاد پوکسامنیس
 هتقهلباواژا هدشن دات ر ا رخكیقبط

 ؟ دهاوخ لیطعت پو

 2 لب ورتم واناید و نر

 دن رادشی ردیووظننینجزیت لایودد

 تن دن رک روت هب د رب هماج تل ب وب ر»

 نوقمیو ام د اکن رخ عالح قبطرب
 عس هام هنچردهک < تبل
 هتفپکب ,ضرعر» ی ات

 هجاوخ مناخ)یشردامو(یمیلت مناحردزم
 ۳ را زعهماج یک زاس دارو زا اد(یدوت

 هیدزیل هباج رکیدزاب و هدرو ندرب سم

 ناربا نانشد كنج درادلایخ و هدرک نت

 نیرخآ]| رن ]نا وتیمهک تیل بوق ملیف دورب

 4 ه زا شیب هکشبااب .تسن ادملیقس اب لوصحم
 نتودتوق هطساوب :هدشهتشادرب نآ هقیقد
 یوبدوتسا ودوب هداتفاقب وعسب دناکشیپرتهزا

 ملیف نیا یویراتس تدمنیا رد ملیفی اب

 هدامآ (ردامو دزمان) نودب ار یعیوات
 نایاب ارن7درادلایخو هدون یرادریلیف
 7 هیهت هکی لیف تسی مولمم اما دناسرب

 هچ اب هدوب ماوت یداش ورورس ابردقنیا

 هنوگچ و دیس دهاوخ ناباپ یتیضو
 . دشدهاوخ لابقتسا ورامنیس لفاحمرد



 رابخا

 9 هودن ایا 6 عادولا»
 هبهتحصاک رم[ و ایورآ رد نون

 یددزا هکقوف مان تسا یملیف هیهت رس

 یوستار رف هلأس هدحه هدنسو فورعم ۶
 تسا :هتشک سابتقا «ناکاس زاونار ۳9
 یددوا و هبارلوا لر یاقنا

 ناونس یو یلو دندرک داهنشیپ « نزوبیه
 لکشم وا یارب قوفلد هکنی رب زژا تسا

 درک یلاخ هتاش داهنشیپ نیا دا

 زداملد دوب دارق هک دیسرنیگ رب دی رگنی

 یاههیصوت رثآ

 تب و دعب

 رد مه وا اما دنک یزاب ]

 راکنیا زا ینیلسوروت بود

 ادیجب رب ول ولانیج مات مهیتدم

 شربهوش
 . دش فرصنم

 درکن لوبق مه وااما داتفا اپنابز رسرب

 هدحبمه هراتس «یدالو انیرام» هرخالاب

 تاختنا لا لد یارب اد یومنارف هلاس

 رد ًارمخا هک تسا یسک نامه یو) دندر

 لر.(دیاهدید ار وا

 راذک او

  تخس نوج» ملیف

 «ریوف ژیودا » هدپمب زین ردام

 ماکیسد ویروتیو » زین اد ردپ لرو دش

 4یهت ملیف نیا هچنانچ درک دهاوخ یزاب
 اریز درک دها وخاپ رب یدیدش یاغوغ دوش

 ریاسو هستارف یبدا لفاحمرد قوف باتک

 ورب ور یدیدش لابقتسا نحاب اهروشت
 نویلیم كيب كيدرت نآشورف ژاریتو هدش
 ,تسا هدیسر

 «اق رفآ «(

 هک درک مالعا رثراو ناردارب یناپک
 تک رش یملبق رد ؛ربوک یراک > یدو زب

 ده

 ویدوتسا نیا رد نونکا-ت هکدرکدهاوخ

 مان «اقیرف » ملیف نیا تس
 یاپلحم رد نآ یاههنحص مابتو دراد
 اقبرفافوخم یاهلکنج رعق رددوخ یلصا
 یتئیههارمپن رب وک یزاک ودش دهاوخ هیپت
 دراوه» . تفر دهاوخ كيرات هراق هب

 ار قوف ملیف ینادرک راک و هیپت « سکاه
 رد نادرگ راک نیمه , تشاد دهاوخ هدپعب

 ار «كروی هخوجرس#و ملیف ۱٩۲ لاس
 ویدوتسایمه ردوهشیب رثه نیمه كا رتشاب

 یاربیلوا هجرد راکسانآ هجیتت و درک هیپن
 نیارب رثداو یناپکدیما.دوب رپوکیراک
 رگبد رابکب زین ربخا ملیف رد هک تسا
 دیابرب اد راکسا هزئاج دن اوتب رپ وک یداک

 هتف رک هزئاجرابهس هکدشاب یرفت ثیل وا
 .".تسا

 اهتشادن هقباس

 اب دنب
 مادب مه «ادیجی رب ول ولانیج» هرخالاب

 و داتفا دووبلاه یئامنیس نالالد نوا

 دنکیزاب یفاکیرما ملیفكیرد هک دشرارق

 لوا هعبیرثهو درادمات « زابدنب و ملیفنیا

 جرخب | رملیف هک تسا «رتسکنل ترب » نآ

 هداد لیکشت ًاریخا ةک یمویدوتسا رد دوخ

 سشسیت رآدتیان وب یناپمک و درک دها وخ هیپت
 شخپایلاتیا زجب ناهج رسارسردارن ] مه
 رضاحطرشنیاب طقف «اینجو . دومندهاوخ
 یاههنحصهک هدش « زابدنب و ملیفرد یزابب

 ترب اذل دوش هیپت اکیرمازا جراخرد نآ

 ترفاسم ایلاتیاب تسا هدشروبجم رتسکتل

 رد رتسکنل ترب وادیجیرب ولو ابیج

 دنتسه ,یزاپمه «زابدنب» ملی

۲۴ 2 

 زا دشب و نیا اما دیامن

 و ابیپاوهاب زاورپ

 تعادرپ دوخ ترفاسب

 ام رس درد
 هشیپ رثه «نلژلیناد»

 :رهش دوخ روشک رد هک

 یخ رد یزاب یا رب ًاربخا
 هک یدرم» ماثب كاکچیه

 : وریکب همان رذک دش روبحم

 ۱ سرد یتدم تلفط

 اراپیئاکی رما موسرو
 -ر یارب ررقم دعوم هرخالاب

 شرسمه نانتاب و دیسر

 دناغساتم اماتف رهاگدورف

 ,رومام | ریز دش ورب ور

 هج وتم هظحل نرخ ] رد

 اح هاک دو رفرد قلعملجا

 رب رثه نیا هک هدشمولعملاح
 ایلامكنارف نویلیم دنچزآ
 ادرپ یارب زوئههک تسا
 # . تسا هدرواین لمعب

 یودنوخ
 و «یآرومكمدرف »

 هادرارق تنوما راپیناک اب
 وخ و مانب یملیفرد یدوزب

 را للفنیا ۰ دتیامنیزاب

 تکره نآدد تن وماراباب

 (تسدرود یاپتفا» وا ملیف

 5 لاس راکسوا
 بس لفاحم ردنونک |مه زا

 هشيپ رثه نت ود زا تبحص
 اپن ۲ راکسا ندرب
 یکی . دوبدهاوخ
 راک هزات هثشيب رثه

 و" «تشبب نرش»

 و هدرک ینایاش یئامن رنه
 و دوویلاه داک نیک
 رت ایزادب متسود» یاهملیف رد
 یداو و# ست ربادرتم»

 پلر ابت رم اریز تسا

 تی وبحم وهدوبن
 , دن |هدن درک زاب

 ا» ملیف رد یواب ندوبیزاب
 دادیشوخ هرطاخ « نک مک رت
 اب یرگیدملین رد هکب تسا



 بوکسابنیسو نرتسو ملیف ردهداب ود یدوزب ۰ هگلب درک دهاوخ هیهت لییک كرالک كارتشا نیسحنا نیما ی اربادنم هب اد مدنوم نوگید رد درم» نیرخآ هسنارف رد رز
 دش دهاوخ یزابمه یداب «عیسدعتارم»
 سک وقین مک هدنی [لاس همات رب رد ملیفنیا
 . تا متسیب نرق

 ریدج هراتسكي مه زاب
 روپشم نادرک داک « نیت روک لکیام»

 یرظنیاص و,یدنمرتهرد هک یتاکی رما
 هیپت ًاریخا ۰ درادنیدیدرت و كشیسک یو

 یلبتران ]ریاساب هک هتفرک تسدرد اد یملیث ٩ له
 نیا رد هک ینعمنیدب دراد یلکتوافت یو .درفتلوا و دراد

 تک رشرادمان ,زاتساب هشب رنه كيیتح ملی هتشرردیجراخ روشک ث
 اهتناهن ]نایمزآ یلو دنتسه مانمک و دیدج 3 ناک راتسزاننآ نانکییزاب مامتو تسا هدرکن دی ایم لئان یراعب

 لوراک و دراد هجوت لباقیتیمخش هک یک
 رددقدنلب وابیزرتخد نیا تسا «تدامهوا

 تلج او زیتروکل کیام رظن یفداصت رثا
 هب یمابثیس ناسانشراک هدیتعنبط و هدرک
 دهاوخ رارقدو ویلاهناک راتسسآردد یددز
 دنکیم تکر شنآرد یوهک یملیف . تفرک
 رگید«نم قشع» : دوشیمهدن اوخ مان نیاب
 .. «تسا هدش.رید

 هشیب رنه كي نایغط
 یلاکی ما هشیپ رثه . < نیتناتسنک یدا»

 دوویلاهكبمیسیلپ ویئانجیاپملیف رد هک
 یاهدعو هتخادن |ها رب یلاغوغ هسنارف رد
 ار (؛یلایخ هتبلا) نادزد و ناداکپبت زا
 (؛یعونصم هتبلا)یاهتشم اب امنیس هدربیود
 شفک كيرد اداپود كنيا هدرو] رد دوخ
 یزاب اهملیف عون نيا رد رگید هک هدرک
 ماهدنی ]یاهملیف ردمهاوخیم و درک مهاوخن
 «ناوک ودیرناهو ! مناوعب زا وآ ومصق رب
 «دژربیلونو ملیفرداببیدرمرکا هک هدرک . لادیو یرااهو نیسح تربور داهتشیپ وابزیتیوسن ارف روهشم نادرک راک

 الاح ... نک یبوک یاب 0 تسد لوپ یا رب#

 ... تسا حالح هدرمدنچدننیبب همه . لر«لوبیارب هن» وا هیت[ ملیفرد : اردوخرثهزین ملیفزا هتشدنی هب یدادرارق نروببهنب اف
 تساهتف ریذپدوخب ققحت تد ون «حلصوكنج» فورعمملیف هرخالاب پوه باب زاردو دود ی زا یکب حلصو كنج رو یژاپمه نیا . دیامن افیا! ۵
 و والع قوس ۳

 یولج دوش هیهت دوویلاهرد دوبرارق هک
 اریز مررپش رد هتبلا اما تفر نبرود . ۰ دنم رنه ود نیا رب

 كيرش ملیف نیاردزین « سیتن رول ودونیدو یسیلگنا تر زب هشیپربه مس
 ۳ یویرما ۲ ۱3 ها تیلوا نیا و دیانیم فا ی 9

 لیف رد

 تسا یرات ] زا ۲ ۱۳۱ رو یاهملیفد» .تسا «دودیو یارب شلد اهز و دنیا لسا دن ۲ كنيک وهدپب زین نآ ینادرگ راک و دنتسه مس و عتا رم «ررفلم» و «ادناف یرنه» ۰ «نروبیه .. دوشیم بوس
 ۱ . . تئوماراپ دیدج هراتس ۱ رس یلیق ابتت هن.لصا نیمه یود 9 ات صاع ناوت ۱ رود هک رای قوف ملف رد لک" رب ی 3 دوبدهاوخ یئاپیلفژا یکیو درکدهاوخ  اصوصخموهدیناس,ناباب ابو یلجت نادواج تروصب امنیس ملاعرد هک ار «ديشرنادرم» لیناه سم مپ تسا یران زا حلصو كنج ملیف ریز دنزیم جنغ نرتسد ۳

 ۳۷و رامش



 اس شیادس

 ۳ ات ربع ۱

 هدشن عورش یرا

 . درکن ع و رشار راک تیث

 ابئیس یاهدع هکیعقوم رد

 « هدش لومم ناریارد زو رما

 شیابت ورنک و طبسهلیس و و دنتسن ادم

 هاگن یچاشامت لثم تک رحیب اد نیب رود
 هکدومن وجتسج یون یاپهار «دنتشاد یم
 ۱۹۱۰۱۹۰۹ یاپلاس نداقم نآ هجیتن
 , دید رک رهاظ

 یسیلگن اطسوت ژاتن ومعارتخا ژاتن وم
 مانب یسیلکنا رادربملیفود . دمآ لممب اه
 هرودساکع ًاودب هک ,تیمساد نوسمایلیو
 یل ول نا ادربملیف ابمه یتدمو دندوب درک
 | رتناموکد هتشر كي هیهت یارب هک ریمول
 هداتسرف ناتسلگن | هب هلبجنمایث د یاج همپب
 نیتسخن یا رب دند رکیم یراکمه,دن دوب هدش

 .دندومن یراکتبا ناشیاپملیفرد راب
 | ژاتن ومو یراد ربملیف هک تسناد دیاب

 روشک رد زورما هجنانچ امنیس نادا رد
 ماجتا ژاپوکد نددب تسا لوادتم ام
 قرف)تشاد اد ژالوک هبنجژاتن وم و تف اییم
 قسبط یلوا هک تسنیا ژالوک اب ژاتنوم
 هنحصو دیآیم لسبساخ نفویرنه دعاوق
 مهب سپس هدیچ ینیعم یاهاج رد ار اه

 ۱ دننک یم یعس رودقملا یتح و دننابسچیم
 یارب- دشابینغ نالپ رظن زا سناکس كي
 ژایوک دنیب یکیدزن هطبار دیاب روظنم نیا
  تشلرد هک ژالوک .ددرک دارق رب ژاتنوم و
 ندزبسچ دودح زاتسا ندینابسچ یفعمی
 تشپ یراد ربملیف یاههنحص ندرک لصتمد
 یرنه دعا وق نتق رک رظل رد نودب مهرص
 ۱ .(دنکین زواجت ینقو

 یصاخ هقبلس نوچ تیسا ونوسمایلب و
 (هرترپ) تدوص تشرد یاپسکع هیهن رد
 یتشرد یاهتروص دندرک یمس « دنتشاد

 یاههنحبم یرادربملیف نیض اهروتک ۲ زا
 یاج رد « ملیف نایمد هدرک هیت یموع
 .دنن اپسچب هدش ینیب شیپ

 ناتسلگن ارد مک مک یودب ژاتت وم نیا

 كي میت رکف و تفای همسوت هسنارف و
 یدادربملیف و نوگانوکیاه نالپهپ هنحص

 تم

 هب ترفاسم زا دننک راک ناریا رد دنتشاد ۱

 تشادلایخ ناشوک رتک دیاق آ هک یناسانشراک |

 | . دننک سک یرتشی نآوپ دنتسناوتیم |

 رپ ع ولط امثیس دهد 2 ط
 7۳7 موستمق

 رد ادب هک فلتخم یایاوز زا هثداح كي
 اد یون هار « دشیم لصتم مپب ژاتنوم
 زا ارن تعرسب هک درک زاب امنیس یارب
 . درک رودشیامن و رتآت ذوفن رطخ

 نآ ات هکر تاتو شیامن نانادرک راک
 تدم ینیمم یاج رد او نییدود عقوم
 رت ات یاههدرپ و «دنتشاکبم » یدابز نامز

 ادیپ اب «دندرکیم رارکت نآ لباقم رد ار
 ریفتم و هات وک نالب كيثکت و ژاتتوم ندش
 مزال اد یدیدج تامولعم و, تاعالطا هک
 هن روبجم هدروخاو ناشراک زا ؛ تشاد

 هک یدبدج نادرمو دن دش اهویدوتسا كرت

 هملاطم رتشیب رب وصت تیبهآ و تکرح یور

 5 .ا تامتس تمنص
 ۱۱ یتسعر
 رد ؛ دوب هدش دنلب دصرد لپچ شداوع وغل

 را رق یرادربملیف صصغتم رفن۳ اب ناملآ
 « ملیف هیهت نشد هدمآ نا رباب هک تسبداد

 دننک تیب رت دوخ تسد ریز زین ینادرکاش
 تانیاشنیا هک دش مولعم یتق و هنافسأتم
 و دروخ مهب اهن ]داد دارق درادن یساسا

 هک یاهقالع مامتاب یناسل ] نیصصختم نآ

 ناتدوخ لاح . دندش فرصنم ام روشک
 ریاسو نیصصختم نیارگ ادیلامرفب قیدصت

 راکام یاهویدوتسا رد ۰ دروایب ناریاب
 لقاال ؛ دمآیم دوجوب یلوحت هچ دندرکیم
 ؛یرنهقندوجو اب هکدوب زرحم هتکن نیا
 یاهلاویتسف ردا راهن ]دشیمینف لماکت ظاحلب
 لباقمرد هکاسب هچدو دادناشن یللملا نيب
 | رگید یاهروشک رتلجنب تالوصحم یضعپ

 بناجا هک یلاهرظن رابظا مامتاب زونهام
 یامنیس تمنص هک میدقتعمدوشیم سصاخشا یضعب
 ور ارنآ و تشادهگنهدنز دیاب اد یلم
 داجیاو اجیب ندیب وک اب هن اهتنم درب لماکتب
 داقتناو حیحص هثقناب هکلب ؛لکشمو منام

 نارپت دادرهشرصتنم یاق زا و هدننک داشرا
 نوییمک و روشک تداذو یلاع تاماقمو
 ضیارعب هک میاکیم اضاقت ًادج زی تاشیاس
 جدرخزا هک دنشیدنیپ یرکف وهدرک هجوتام
 یربک ولج یجداخ یاهملیفیالاب زرا همهنیا
 دناوتب زین ام یامنیس تمنص لقاالو درش

 (۳ ۲ هحفص رد هیقب



 سوت

 هج راخ و ثاربارد ۱

 »۶ لوط ردابو سد ردم ل

 راک د

 ام

 9 .د
 -دودیولج هشيب رله هکن
 یارب وا تروص هک تم

 دوش هدام"آیراد رب

 -ملیف حالطصا رد هک تووص

 نودب دنمانیم «ژایک امد

 تسیرورض ناکشیب رثه هبلک یارب
 یاهشوج«یفاضایاهنش ور هب

 هتفرک تروص قرب هرخالاب و
 شیادآ دوش هدامآی رادربملیف یا

 ۱393 ۶ سالسح لتحارم زا یک

 یاهویدوتسا رد هک دشابیم ی

 لداق نآ یارب ساخ یتیمها |
 دننکیم راکنیافرص یتفگنه هجدو

 كي زین ژایکام صوصخم داوم هی
 مزا ول" هدن زاس یاپن اخ راک تیلامن ز

 راک اصوصخم و دهدیم لیکشت |
 تمقنا یور یصاخ تفد روب

 ارآ
 اههناغ

۳ 

 سم

۳ 
 ار3وخ «میرگ» سارا " 7/ ۱ 2 مت کهو کوک هنیآ نا و

 1 دزنکیم تس دد
 يپ,رامش

 رس

 هجراخ رد یراد ربمایف ز 1
 ناسزهروطب یلاصا راک نایاپات عورشزا « ملیف هاب هیبتیارب

 کكيداجپ اهمزال نآ عومجم هک دوشیم ماجلا هام دنچ ت
 سادتمو فضو تدشاب یهتنملومرف تروصب بارم هلسلس نبا

 دودی ماجنا ایتد یاهویدوتسا هیلک رد تاناعما ۱
 1 كي كياب الوا ار ن

 هءرابش نیا زااص و

 كرد نآیارجا زرط ایناثو لامعا ني
 رضا 5 انشآ ؛یتاریا یویدوتساكي و یج راخ كرزب دو

 اهکبات تساجک زا هارتوافت ی -

 هیلک رد هکیروطنامه یناربیا دنمر ده هکدنامن هتفگ ان اننط
 ربا رد ًامط هدناسر توبثب اد دوخ دادعتساو قوذ ینهو یرله روم

 رثه هیلک زا تسبا هعومحم هک _ت

 ۶ لا س ات رکاو دیاس هفبظو ماجنا لما
 ۳ ح 3

 تی وکان وک تالاکشا املسم نآ تلعدیامن تفرشیپ تسا هتمن |وتن تسیلاع
 ,دراد دوج وءار نیا رد هک

 تیققوم اب دناوت یمءاه
 دم نیا هتسیاش هک وطا

 ریز دنروآیم لی دوخ تالوصحم زا
 راکب نآكنر دزوم رد هک یتقدرب هوالع

 رظن تحت یجداخ هراتس كي
 دهیم ماجن اد راکنیا یفصصختم
 یروط دیاب زبن نآ تابیکرت دوشیم هدرب
 و دشابن رضم تدوص تسوپ یارب هکدشاب
 تیمها هجرد تیاهن یاراد عوضوم نيا
 نایدصتم بلاطم نيا زا هتشذگ تسا
 تسدربز نیصصختم زا دناب زین شیادآ
 رب هوالع ژایکام .یدصتم ,دنوش باغتنا
 فرصمیکن وگچ زاعالطا واهگن ر یئاسانش
 دیاب یتروص عون ره یارب فلتخم داوم
 یفاک عالطا «رون»> ًاصوصخمو یشاقن زا
 نتفرکر ظن رداب ار هشيپ رثه و دشاب هتشاد
 شیارآ هطووب رم"هلحص دون تروصمرف و كن ر

 یاوهو یمیبط رو نیب قرف الثم و دیامن
 ژورپ هلرسوب هک یعوئصم رونابار دازآ

 نياو دن ادب « دوشیم داجیا وئالب ردروتک
 دیابن تیاعر شیارآ زد الماکار عوضوم

 زا كي ره دشاب یکند ملیف رکا صوصغب
 مژال یرنشم تقد الابرد هدش رکذ تاکن

 هک دیابت ثقد الماک دیاب نیئچمه دراد

 ۱ نا ری زوم ۰

 .دیامنشیادآ

 فتا 0 ۳

 ۱ اهنیهواتس --

 لیبس و شید عو * ۶ ۳ ز كی مهیا
 ویدوتسا رد طقف هک تسا ند ابسچ

 ! دشابیم دم نا ریایاه
 رکمدشاب رییقت نودب و ناسکب یدادرپملبف تدملوط رد ناکشیپ رنه تدوصشیادآ
 رییقت هب مزلم ار وا ویرانس نایرج ها

 دیاب ,بلغا تروص شیادآ زا هتشذک
 دوش هداد هشیپرثه تروص رد یتامیخت
 لیسو شیر یاهشیب رنه یارسب لثملایف
 -رشپبار یناوج هی رنهابو دوش هتشاذگ
 دشابمزال الثم ابو دنیامنلیدبت یریب هشیب
 هثیپ رئسه تروص رد یقیع مخز رثا هک
 رب هوالع زیت دراوشارد . دن رو[ دوجوب
 زاكي ره ماجنا یارب هک ی مزاول و داوم
 سصغت و نوذ دوشیمهدرب داکب اهراکتیا
 نیا یمیسبط ماجنا یساسا طرش روسیرک
 . تسا تاریفت و لامعا

 ووجوب تروص شیارآ و ميرک یاب یصاخ تیمها هکت سا طبارشو.لماوع نیا
 ..ام تکلمم رد اماو . تسا هدروآ

 ندوسن هدامآ و تدوص شیادآ
 ام یاهویدوتسا رد اریژ درادن یموپفعو ٍ, ینعم الوصا یساکع یارب هشيپ ره تروم
 (نایحا رکا ۱ تسا یلوضف تمیبط یاه ,زاک رو تلاغدو هدوب بولطم لامکتسا هدروآ دوجوب تمربط هچنآ هک دندقتمم
 هییشیاهدام یکن رد یاهدرگ هلیسوب و هدرک  هیهتنلژاو نغور یرادقم دنکی زیهرپ ان .  یسکد هآ وغب و هتشاذکتارفا اب ی ویدوتسا
 ۱۹ د و هتغاس تروص می رک ی لصا داوسب
  وربهار رد ؛ هناخ رادب]رد,وتالپ هشوک رب وب هی رثه .دهدیم تخیدب هشیپ رثه
 و هژاتسا هتسکش هنیآهکت كيابو هرجلپ یاههشبش یولج رکیدتولخ یاجره ابو
 الثمهکد اهن یراکرکیدو دلامیم تروصب

 ۳(  ۰ هسنصود هیقب)

 اب 3 ۰ ۷ حق



 ما دق ن گشدپ ره

 اد ۳ رخ ت رهش ز ون ههک یناکش

 و را دن ناباب هارزب ناگ هدف رثش نیا ,

  اوویلام رادیاپ تاگشیپرنم هزاب رود یر

 بس

 ق يک

 دهم ر

 اد سم - و

 «چرام گی ردرف» و «نرابوهزور»

 ولیکجرتک د» ملیف زا یاهنحصرد

 دیاه رتسم

 نیهاش : همجرت

 و ناهذارد ریخآلاس . دنچردهکن
 تالوصحم هک هدش نیقلت روطنیا هماع راکف
 طقف و شزرایب (ددویلاه)اکب رمایلامتیس

 نالفای نالف تالوصحم ردراد یتراجت هبنج

 یرتشی یملیفشزرا یرنه ظاحل زاروشک
 ناجنس هنکن ونیدقنم هیلک هدیقم ادپعسد

 ابد رد دووبلاف یرادرسلبا تسنص ناپج

 تیمک ظاحل زا هچدیفبک ظاحل زا هچمه زونه
 دووبلاه زا زونه دتسا

 هدرب مان ناپچ یامنیس تتیاپ ناونع
 د وشیم

 رااحارلوا هبتر

 زاهک تسالاس ه زا زواجنمنونکا

 نیا درد و دربذکیم اکب رما یامنیس شیادیپ

 هب اناون و و رهامناکشیپ رنهلیخ لاس
 لابق |یامهیدنچكي رهدروآ[یود دوویلاه

 یهاتوک تدم

 ورنان ۲ تیفورمموترهش ولابفا وتداعس

 زا سپ و هتسدن نان "[كرات رپ

 یفابنان ۲ زایمان مهن ونکا دهتشاذگ لوفاب
 و دودعم هشیپ رنه دنچ اهنت .تسا هدنابن
 نونک ات لبتلاسیسزا هک دننبهرامشتشگنا
 و هدنام یفاب ثیف درمم و ترهش جدا رد

 رفن دنچنپا دن اهدشنپ راس باحمتسا ناب

 یاهلاس هکنیا اب هک وب راک ات رک ءزا

 تسا هدومن یئوجهدانک امنیس ملاع زا تسالاس
 تساهدشن هتساک هجوچهپپ دات رهشز ااذهعم

 دلان وری روف | رک نوچسرپ وک یراگ .رریشامرن
 زمیجع لبیک كرالک .چرام كيرديف -نملک
 كانیبنب وناچ.تاب و ات( دل یننک ک

 رولپات ترپاد بیسیرت سنا بیپ زارک
 تراوتساریج .زرجادرجنیچ تن ارکیراک

 دنت رای

 ترس سا
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 مد یوم
۱ 

 تعاون 4

ٍ ۱ 
 وس وب ل راش

 داتسهیناسک ز

 ۰ و وا دنها وضبم م رک 4 نانچمه ناهج رمعرخ

 .دامب یقاب دووبلام ن

 مضهبب تبسن یتاعالطعا هک

 لب تم
 ناد دنناوخ سرتسد رد اکدننا

 مانب نیک ورب رد كي واتس | 17 راب
 دل وثم ۱۹۰۷ هیلوژز 5

 رد یکچوک وتیمها مک یاهلرتن هدش
 یا هشیپ رنهاب ۱۹۲ ۸ دد ود ومن یزا

 ٍِد دسل وبنس

 دی ود و رب

 ۱ یفتنارف مساب

 اس رد دش رها ملبف رد هک یطیف رد۱ ۹۷۲۹ ل

 «كپ ولات-ا اراب راب» و «رولیتتربار»
 اهویدوتسا رد راکب عورش ناوارد
 كپ وناتسااداب راب ,دوب < هدشلفق برد » مساب

 ردوجاودزا رولپ ات ترب اداب ۱٩۳ ۹لاسرد
 نونک ات اداب داپ دشادچ وا زا ۱٩۹۸۵ ۲لاس

 سالاد التسا) هدرب راکسوادیدن اک راب راپچ

 تراسخ) « (۱4۱-هتفن ) ۷
 یضوعنفلت هرسن )هرخالاب 3۱۹۳ رب ارب ود
 قف ومهرخالاب هک تسا را ودهماد (۸
 دوش روک دمهزیاچ تفاپ ردپ

 لثیم نویداسم مانب - نیو ناج

 یو هبلک دشدل وتم ۱۹۰۱۷ لاسردنوسب روم
 ان دوبلابتوف نامرهق ًاودپ .تسا < كود»
 كروق یگنسکشتل ۱۳۷ لاسردهکنیا
 نادرک داگدروفناجدوسن رت ادلابتوف اب
 یزابی» ماقت را ردا د یمهم شفت كار زپ روهشم

۹ ۳۹ 

 لناج اربز تساهدرک

 [ و یگشیپ هما نید
 وورکاکب رما ناک راتس

  وو ره هک هدومن جاودزا

 یراگ
 ۲ ۱۵اروب هخ وج رس)
 "مهراب هسو ۱۱۰۲

 قب رنهنیالماک فرمم دوخ
 هک ویو# ربوک

 :6مورپم دوخهارب »

 زایب زا رک كنيپ دش
 .پوسحم ین ونک رصع

 جرامكي رد رف
 ۱ ۹ نیاربانپ هدش

 لیاج زاب ود جرامكي رد رف
 کد ) :تسا هدروآ

 را دو «وبارالگ»
 -ماگنهس ۷



 مانب یو

 هتشاییم فو رعهد و وملاه

 هل وتم۹۱۱لاس دد_رولبات تبار

 تیفورمم و ترهش جدا

 لاس رد وب داکاترکا

 ۳۹٩۱لاس رد رولبا
 لاشرد و جا ود زا

 رد « سس! وا د سا

 نادنز رد لاس
 «گلژیس ثاذیس

 ۷, راش

 تشک نالط ادا ۲

 دولب ات
 ۱۹۵ لاسرد

 هشیپ رنه 4 سپئالوسروا و اب
 یخاو هدون حاودز

 ۱۳و تو اتو هنر

 اتسواهوپاج هدنرب -یسیرت رسذپسا

 رهشزو (۱۳ ۷۰ دوسجیاد) ما
 اسج یادپدنا و ( ۱۱۳۸ ۰ نارم

 رب داکتسو
 اس دد (۱۹۵۱ تبع ورم

 یزید سیاوش ۱ ان
 4 دوتیمپیوسعتت :نهاع رخ ن

 نونک اوهدرک حاودزا ۲

 لاسایو .دشابیم رتخدشاپ و

 باجنیا هدن رب نا

 دلونم ٩ ۰ 4 لاسهد.تلا رگ یراک

 ۱۸۴۳لاسرد دوخ ملیف نیل دا
 عاودزا واب۴ تبارگ یراکتسا هد

 لبرچ ابنیجریو اب ۱۹۳ دد تسا هدر

 نوناج»و « لیچ رچتراگ رام»

 ۷۵ رزب هداج» ملیف رد

 اب ۱۹ ۹ددونوت وهاراپ داباب ۱۹ ۲ رد

 تساوخ رد دروم مهزونهیو ,ثپ رد یمن

 نیرخآ و دشابیم یزادربملیف یابهبن اپمک

 اب هکت سا « دزد یریگتسد > وا ملی

 :تسایژاپمه < یلک سب رک و
 ۱۹۰۸لاس دد - تراوتسا زمیج

 یزاتسوا ۱۹۰ لاس رد و هدش دل وتم

 وا بیصن ( اینلدالیث یارجام ) ملبث رد

 یاهملیف ردزیل راکسوا هزیاج یادب دناک دش

 دوریمنثگنشاوب تیسارتسم ) دوب نیریز

 » ثسا یشب ریش یناکدن ز بجع) ۱۹۳۸

 ابرولک اب (۱۹۵۰ - یورام) ۰۱۹
 ود بحاص و هدرک حاودزا نبل كم

 ثبرهشرب لاسمایو . دشابیمولق ود دن ز رف

 و هدش هدوزنفا شیزا شیب شنیب وبحم و

 وب رانسنب رثهب هشپمه یا دربملبف یاین ابمک

 کا /

 امنیس هراتس

 دورالک »)و « ددوفارک نهج »

 ا«بیجع یتشک » ملیف رد « لبیک
 «۱دعب ناس*

 دننکیم هریخذ وا یارب اد دو یاه

 نونکا)۱۸۹۹لاسدد.هناوب لراش
 هدش دلوئسم هنارف رد ( دداد لاس ٩

 یاب بوخ یاهملبف رد هنارف رد اهئدب

 یادپدناک رابیودمآ اکی رم اب سسودومن
 ۱٩۳۷( «مناف) ثسا هدش راتسوا هزیاچ

 (۱۹4 «زاگغارج)(۱۹۳۸ - «ریرجلا)

 یوسارف هثیب نشاسص هشبپ رثه نیا یلد

 زهکسوا هوباسج تفایردب نفوم هاگچیه
 قشاعوناونس هدرپ یو رردطقن و هدیورگن

 , تسا هدیدرک یفمم « كرزب

 | . نوسزتاپ تاپاب ۱۹۳۰ لاس دد ید
 ] . یرسپ جاودزا نیا هرشو هدوش جاوهژا

1 

 لاس دد دم وادغ هک دشابیم لشبم ماثپ ۱
 , تساهدونن هاعا یون ۶ (

 ۱۹۰۸لاس دد .دروفارک نوج

 وا ملسیف تبنسن ( هلاس (۷) هدش هلوتم
 نیمداصفم ًاریخاوتشادمان (اپیز ,ناوناپ)

 ناباپ اهروبنژ هکلم» مانب اد دوخ ملیف
 تسا هدناسز

 تلمس ۱۹۵ لاس دد هروفارکنوج

 قفوم < سرپدردلیم > .ملیف رد تک رش

 اهیدووبلام تشک زاکسوا هرباج تلاپ هدب

 ۱ دزوفارکن رج هنیک و تباقر یارجام زونه

 دن |هورکت شوما فول راهنج ورریشاد رتابار

 اب ۲٩۳۱ لاس دد هروفارک نوج
 رود و هومن جاودژا رسب سکش رفسالک و د

 ۱۹۳ ۰لاس دد تفرگن الط وا زا ۳

 2 لاسر» ودوب "جاودزا (نن توشارف) اب

 1 ۱۹۲ لاسرد هش ادجرآ زا رب ۹۳۴۹

 1۹ لاس ردهدو جاودزا یرتپیلیفاب

 عاددزانوط رب ًاربخا دش ادچ مه وا زا

 اب یماکیرمآ رنوبلیم رفب كب ندرکب ار
 تحاسم هک تسا هتخادنا « لبتسا درفچ

 ,تسا <الوکی سپ> یزاس دان سیل یناپک
0 



 ۰ لروپ وی دو ۱٩۲ 4 لاسربماتسمهدرناشرد (تراک وب یرفه)رسه - ااکار, م
 | ردز و رکب دشم)دعتسا لدم ناوسب «یودو رب و ردیتامدقمسوردءروو 7 ۱

 گاو و مانب شلیف تل واردو تف رک دارق فو رممناد ؟ راک (سک واهدراوه) هجوت

 د راک وب] یداب زترهشهدبدرک هیهت سک وف یناپمک ردهک < نان زیابن دو ملیف زاب (تراک

 ویو زا كدوک ودالعف ودومن جا ودزا (تراک وب )اب ۱۹ ؛ ه لاسلبا وا رد (نرول). درو
 * درادمات «توبکنع راتو ورتمین بکر د

 و نآ و (دق رتم یتناس۱۹ و نزوما رک ولیک ۱۲ هاب هشیپ رنهنبا رثاب یدوب

 وه)ملیف ددار < سوسدوا»و شقن هک د وب یماگنهیوتیقف ومنل و هر يیب

 5, رمآ شندا زابرساقپاس وهدیدرک دل وتم< ودارلک » رد (یدوب) .دندرک راذگا ویو

 2۱ هداد تسعش دشایم فورعم نامرهق(سیل ول وج) هک | ردوخ فی رح سک وب هقباسم

 "جا ودزا (یدوب) .دربمان ار < زیمآ رحسیایب ول و و «هواجیاهجنک ودیاب وا فورعم

 ۰ دشابیم « لآ هدبا ره شدیدج ملیف ,ددادیاهلاس

 رد طقف هتشذک لاس,دهدیمشیامن نویزی ولت ردمه وتساهراتس مهیو _ لابلیسول

 ۳ :|یدبک تاشیامن نوب زی ولت ردبلغآ سبس و درک یزاب (زان رآیزد) شرهوش اب < لیوط

 ااه رد شتالیصحت مابتا زا سپ ودیدرکدلوتم «اناتن وم» تلابارد ۱۰۱۱ لاس

 اب ادم ودرک افیایلر«یمور حاضتفا» ملیف رد(روثتاکیدا) توعدبانب (لیسول)

 اداریسول نم» شیامن مامتازآ سپ (لیسول )درادیوژا رتخدکب و رسبكينونکاوا .دوبن

 ۰ «دیامن تک رش مان نیسپب یملیف ردات هتف ر < ورتم» ینامکب ؛نویزب ولت

 کی (|رتاموس قرش»ملیف یزاب عقومردهکتسا یاهشیپ رنهنامهدا- لاب نازوس
 ژموسردیو .دمآ رد (كنالدراچبر) حاودزا و دقعب لانامم لیروآ ردوداد

 تشادیگشیپ رثهب_یطرفم هقالعیک دوک نآ وانامهزادید رک دل وتم < ولافوب و رهش
 هم ملیف ود ,درو ] تسدب یویارب میظعیت رهشهک تشادمان < یشح و نانیشن زرم»

 (نازوس),دشابیمی زابمه ( رچیمروتکیو) اب ریخا ملیف رد هک دنشابیم < هناویدبسا

 , دهدیمیتاشیامن یهاکهاک زین اکب رم نویزی ولت رد

 ویوبن دد ۱٩۳۱ لاس ربماتبسمهدفه رد« ونایلاتء|نآ »مانتحت - تفورکناب نآ
 !امث نیرتمهم . تسا هدشراک لوغشم نو زی ولت ردكيت اما رد سالک ٌءرود مامتازادع

 16 سک وف >یناسک ددنآ نایاپزا دعب هلصافالب هک تشادمان «یراپبیاهلیس
 ) , تشادهدهمب یکچوک شقنیوهکد وب «هدم دوغب ارندزردتمحز» یدملیف
 برم[ مانپیاهتسیلابتکساب زا یکی زیننونکاو هدوب لابتکساب میت وزجهسردم رد
 .درادمان « یرارفلیروک وشربخا ملیف وهدرکت

 تک رشناذدات یاهملیف رد « رسل لوس» توعدب انب راب نیل وا رک راب سکل
 ..دربمان ار« ناطیشرتخدونازرات» و < زیمآ رحس همشچ ونازرات» ناوتیم
 "رارتلابتوف میتوزج شتالیصحت نایاپزادعب .درادلاس ۳٩ نونک او تسا
 مب و6 ولرت سناتسنک » ابلوا هبت رمهدرک جا ودزانونک ات راب هس .دیناشک یکشییپرنهب
 [نپ رخ .درادشلوا رسمهزاهچب ود(سکل).دومن جاودزا (رن رتانالواب تبفاع
 .دوشیم بوسحمیب وخملیف یمودهک درادمان «درز ناتسهوک هو «نازرات

۲ 

 ددكنج و و < یمنارهش» تن وماراپ یناپمک ردوا روهشمملیف ود.یرابنج
 ادیژاپپ هراب ود(نج) روب زم ملیف ودماسنازا دعب دندرک بسک یو یاربءرظتنم
 ۱ لاس نت وژ مراپچرددشابیم (بلاک نک وا) شایقیقح مان هک (نج). تخادرب
 یک نیرتاک وشیامن رددوب «یدددرب» ددیتفو . دیدرگدلوتم كروپوین
 ۰ ؛كلپ نونک | (نوسراک ایل وچ)شرسمه و وا .دادن اش نسحا وحنب |ردوخدادمتسا

 ادمک یملیف هک درادمان «خرسیاهب ادوجدنب و یو دیدچ یاهملینزا یکی



 ناتسلگت |
 سس سس جو

 هک دنتس

 هدیاساسارب یدب دج

 71و وب م
 قفوم یاهزادنا ۱ ۱

 لیبق زا دیدج یاهی
 ویدوتساهب زین نوب

 نیدنچ اریخاو هتفاي ه
 هتخاساه هقب رط اف

 یکمالم تسا هدیدرگ شیام
 3 ملی زار رب .نافوط

 ۳۲ تورس ۰
 پوکسامنیسو یگنر ملیف  ازرآ ار هدصع یاپلر یو راهي
 ناتساد نامه زا یدیدج «

 را)
 رد « لگین انآ "و « نی ۸

 « راهب رد اهل » ما ی

 +۷ رابش

 میسانشب رتببار ۱3۳۱ هاهتیس تع
 صصج»ب ناتسلگدا ریض) یاپملیف و امنیم عضو هب یات ران, * ارم : اخ

 لبث اهلاس هک تسا « رپ راپچ»> فورمم هاب روردرتکد» ملیف رد «ودداب تبار رب ۸ و ک د راک وب درد »
 هیت «ژرب ودنوج و و« نوسدراچپ ر فلار رس و كارتشاب ادروک ردناسکلا طسوت
 زاب7یود زا هک تسا تمظعاب یاپملیف و یدمک و یهبرات یاپناتساد دنکیم راک بوخ هسک ی ملیف عون ابتت العف اریز دوخ بم هبامدایژ هبابندن |هدش كرزب یاپملیف و تمظعاب یاهناتساد هجوتم اهیسیلکنا هکتبا ,دوب هد رک سک ی بیج# تا وم و هدش
 اب اهیلاکیرما دنشاب هدش سابثقا كيسالک
 كيدزن هکاد ینارحب دننسناوت هویش نيا
 دننارب دوخزا دوش دووبلاه ریگتماو دوب
 ژاریت اهسیلگنا الثم هک تشادن یعاد چیه و
 .دننکن یوریپ تسابس نیا

 قوذ باسب یلاه هژوسو نیکنس یاهمارد < دبی با ناتسلگنا رد البق
 دخیل هتفرگ ر ظن رد اب 7 یللملانی هبنجو دوب ابوراو ایناتیرب كاخ یلصا نینکاس
 نددوآتسدب یارسب هژورما هکن7 لاح

 ناتسلکنا یاصهویدوتسا؛ دیدج یاه زا ژاب
 ودنهدپمرارق رظن دم رد زیث اد اهروشک ریاس یمومص نوذو هتفرگ شیپ یدبدج تساپس «كنار روترآ.ج» یربهد تحت

 هن ومن دننکیم هدافتسا اهملیف رد مم 9 ناکشیپرثهزا الوسمرکف نیا تبوقت یارب
 لودا » ناوتیم اد دروم نبا رزاب یام
 دراکدلیم» و « ودراب تیوب رب و < نیل
 یسدد یلاکیرما یلوا هک تسناد « فن

۱۳9 
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 یتف والوصم .تسا یلاسل آیموسویوستارف
 رذ تسا هدرک یاب «لگینان آ» تک رشاب ناهبرد اهلک و ملیف ردوهتفد ناتسلگناب زاب نیلوا یارب «نیلف لودا » درو ایم تصاب .ییوضخ تیقفوم سوصت روشک ود نآ رد ملیف نآ دننکیم یزاب یدحاو ملیف رد تفلتخم روشکرو د زا هشیپرته ود
 مه؛نیلفلو را ,یگن دو لاکیزوم ملیف نيا
 تیزب رب :تساهدرکن نیازا شیپ زک ره هک یزاک ی طب ,. دصق ریم مهو دناوغیم زاوآ
 نابدرننوتکا هگیوسضنارف هراتس < ودراب
 هبتتتقبقح رد ملیف نیاتسا هتخادنا هارب یلاغوغ اب ردرد رتک دو ملیف رد یسیلگنا ناوج هشیپرئه < دداک و ب كرد» نافئاب ؛ دیاشیم يکي هلب دنچ اد ترهشو یقرت
 هایرد رد رتکد»و ملیف دنبوکیم هکبووطب و تفاب یبیجع تبقفومو هسکو س هکت سا 6 هاخ رد رتک دو نیریشو یدمک ناتساد
 و هدمآ رد بآ زا رتیلاع مهئآ زا یتح
 زا هک تسا نیریش و راد هدنخ یردقب
 ملیف نیا.دوسنیم دینب نآ نتخاس اهسیلگنا
 .دلیه  دربمان واژادیاب هکیموسهشیب رثه تساءدشتس رد نژی واتسپ و هقب رطعب

 ( ۳۰ هحفصردهیقب ]

 زا یا هلحیص دو 4 فنذ راک دلرم»

 «یلاگن وس 7 ملیف



 امتیس خیرات

 و6و00وععوومهوهج
 ِف

 ۱۹6۰ لاس دد (نومناوسایرولک) . دش
 ۱۹۵۰۱ لاساتو درک یریگ هراتک امیسراکز

 یلیب) لاسنیا رد . درکت تک رش یملیفرد

 تشناس)ملیف رد یژاب یارب اروآ (ردلیو

 یناپکب ( هراتس كي بورج )ای(دزاول وب
 درک توعد تنومآراب

 واب ارزیکنآتریح ولکشم ۱

 -رنهدوخ شقن رد یردقب نوسناوس ایرولک
 لاسنا راکسا هزناجهک داد جرخب یدنم

 هج ردملیق كيردسس یو , دنداد واب ار

 ترهش تناوتنیل و درک یزاب رگید موس

 تستاس)ملیف رد یزاب زا سپ هک ار یددجم

 ودرادپگن « دوب هدرو[ تسدب (دراول وب
 كرتآ رامتیس هدرپ هراب ود راجات

 دیاب ثح نیارد هک یاهداتس نیرخ آ

 تسادوپشم (دروفکیپیرم) درب مان وا ژا
 ملیف یدایژرادقم تن وماراپ یناپمک رد هک

 كوربیناسیاک هب ر) هلمجنمدش هیپت وا ژا
 التسا) ؛ (كچوک متاخهدازهاش) ؛ (مراق

 اهملیفنیا دد . (نافوط ناسیتی)و (سیدام
 وتسد یتیب وبحم دوخ یارب در وفکیپ یره

 کی رمایامنیسردنآ ریظن نونک ات هک درک اپ
 . تسا هدشن هدهاشم

 رد كروب ترررهحتیش گم
 اکبرم ] یامنیس خیرات ی 9 

 ن بت ام

 حرشب دیاب باتک زا لصف نیا رد

 نیرتمپم و نی رتک دزب زا نت هسراک تایصوصخ
 تماصنارود رداکیوما یئامنیس یاهتیصخش

 «تنسكمو زادنت رابع رفن هسنیا .میزادرپب
 سنی سمات > و « تیفیرگ كرا ودیوید»
 ردیتالوحت تعاب ناشراک تبسن هب مادک ره هک
 . دنا هدش اکیرما یامتیس تمنص

 « تنس كم

 ناک دننک هیپت زا یاهدع هک قطان یامنیس

 تعاب ۰ دیناسر تورثو تلود هبارابنیس

 یزور زا .دیدرک «تنسكم» یکتسکشرو
 لیطعت < لیدنلا» رداردوخ یویدوتس| یو هک

 :دیزگ نکسمیتیسلاسروین وی كيدزن و درک
 ناوا رد .دشع ورشیو یپددیب یاهتسکش
 كيب یو هکیدیدج یاهوتالپ شراک
 هدوب هتخاس این رفیلاک كنر دیفس یاهنامتخاس
 بلج دوخب ارنادرگناپج و ناحایس رظن

 ۱۳ هحفص
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 ۳" اکیرما یامنیس خب ران
 9ووو 9/6 6 6666

 راک اجن] رد تسناوتن گدیلو دند کیم

 ینحمامت لاس شش تدمو دهد ماجن |یمهم

 نوریب دا یویدوتسا زا بوخ ملیف كي
 دمای

 زورکب ۱٩۲۱ لاسردمداد داب یب وخب
 و درک توعد دوخ یویدوتسا هب ارم ید
 نادودکیزایکاح هک دادناشت نسب یماهزیچ
 وایوید وتسا وددوب نارذگ رمعكي و ناشخ رد
 یا رب نیلپاچیل داچ هک تشاد دوج و یقاطا

 ار دوخ تروص میرگ اجن ۲ رد راب نیل وا
 .دشرهاظ دوخ ملیف نیتخن ردو داد ماجنا

 یدمک یاپملیف اجن] ردیزور هکیئاهوتالپ

 یگلاس ۷۰ نس رد تنسكم

 ۰ لکو بر[ یتافو نوچ یناگشیپرنه
 هیهت «كنیل رتسا دروفو و «دنامرون لبامو

 یاهب ورخمو كيرات ناتسروک تروصب ؛دشیم
 یناک داتس شیارآ یاهزیمو دوب هدم [ رد

 و« كيل سیل ]و««نوسناوس ایرولک » لثم
 هتشابن | مهیور وهدش هتسکش,« زلینادبی >
 یامهلبخم تاعطق هدهاشمزا .دوب هدش

 ژورپ و یرادربلیف تاوداو تالآ «هایس

 هتسب توبکتغرات رانک و هشوک رد هکر وتک
 و نزح ۰ تشاد روآتقر یاهرظنم و

 ًادیدشو تفرکارف ارم بلق یقیمع هودنا
 كي نایاپ زایکاح هرظنمنیا .مدش رتاتم
 .دوب زیم] تیقفوم هرود

 هیوناژ۱۷ رد «تونیس لکیام»
 ءارق زا «لیوناد > هبعق رد ۰

 ینقودش دلوتم اداناکزد « كبک و كيدرت

 تلایاهب وا هداوناخ دوب ناوج زونه هک
 دن درک ترجاپمیت وزاتا رد« تاکیتکناک»

 ۱۹ ۰-لاسرد یو دن دومن ریادین ویست اپو

 و رکنیم تک ر ش |

 یتامک ردراب نیل وا
 رکشل یهایس لد

 9 دراو مهردپ

 ۳۰ «تتعید
 ز تبحم و مارتحا
 یور تشادیم

 و داد 7 وا
 ردودرب ایت رقیلاکباد یو

 ۳# یرس ًاصوصخم
 " .داد تک ش اروا

 لاس ناتسز
 ابن اد رک راک زایکی
 !یاج راچان و دش
 ریزهک « تنسكم»
 د هلصاقالب دوب هدید

 اوب زممیف رتماستهچ
 : بآ زا یبوخ ملیف
 یناوارف تیقفوم
 رلا » یاه وی دوتسا
 « سنیاسمات و
 :ز نآ رد رکذلا



 نارود ملس ۳

 ندب وابیزهرپچ هطسا
 روصت یسک ودوب هدشفورعم ش

 یاپل ریافیهدهعزا دن | وتب

 .دنک یزاب یب وخب اریدم
 و «میات» تالجم ریگتخس نیدقن باجعا هبامهک دیامن افیا ۳ نک بارخهناخ نزكي شقن تسا هتناو ور وم نیلیرم « هلاس ت

 ه ,دوش
 رداریو یزاب « نویبب لا رهكروب وی 2

 بقل وابداب نیلوا یارب دهد

 ره هک ت سا نیا نایرج.تسا ن شدحز شیب ؛دشاب یمهداسهکن ]اب ملیف
۷2 

 ۲۳۳۵ نا هزاتس نیا. ت

 -ورن ومنیلب رملباقملرهدننت "

 ربع 5۴۷۶۱۷ ۷۶۸۵۸۲ ۷
 «ورا وم نیلیره» دی دج ملیف

 شومارف اددوخرمهوهناخ یو هک
 ...هکنیااتدب اییمهمادا نایرجنیا ودیامنیم

 دنکیمحاودزا هیاسه درم اب زین < لوبا مات» نژد دنسرریم مهب قوشعمو قشاع «دوشیمهچ هکتسامولمم بوخ
 دن وشیم تخبشوخ همه و

 باعتت |ین اسکن یب زا همه ملیف ناگشییرنه هکنیا ًاصوصخم ؛ دزاسیم رب هدود زا اد یچاش امت هک هدشهدین اجنک ۱ یبلاج و نیریش تاکنهداس ناتساد نیا نمض رد
 ۳۹ بیقر نودب یدمک یاهشقن رد هکدن|هدش

 لد یو.درادن یترهش ناريا رد هناقسأتم یلو تسا «یودورب و یاهرت اتیدمک بوخ ناکشیپ رتهزا ددرکیم رهاظ <نمرش دراچبرو شقت رد هک < لویامان »
 یزاب ار رصنعتس یلو رادنز درم كي
 هدیدرگ رباربدنچ ملیفتیباذج و ینیریش هک یرولطب هد رکافی|یب وغب ار دوخلر« ناه» واهجوز شقن رد زیت کر لوید ادهدخرام همهیارب تسانکسم هک ی تافتا .دنفایمهیاسهرتخد نومقا مادب هکدنکیم
 دوخ دوجو درد دادمتساوج كي زین یدمک یاهلو روا هجتیا لثم المف یلو دوب مارد یابل رسصعتم الیق هک «زیک نیل ویا و .تسا
 .تساهدید هتفهت

 نایچاشابت درت هکدنراد دوجو رکیدمود هجردفورعم هشیپ رثه .دنچملیف نیارد
 یلیترد دوب اهلاس هک «رتفات یناس» زا دنترابعاهتیاو دنتسین بیرق نادنچ یناریا

 ((۱۷ هحفصرد هیتب]

 ۱۳ هحفص



 لاسهسودیط رد :تسا هدومت ام

 هدن زرایاپملیف ابلاغ نارپنیاهایتس ریه

 هدراذگ شیامت  شرعمب روشک

 مس رشپب نادنمقالع و ناسحاشامت

 دندوب شزرارپ یاهملبف یاشامت بعار 4

 اهملیف عون نیا ز یریظن ی هقالع اب

 عوضومنیاب مه ام هتبلا .دندومن لابقتس

 هچیلامنیسم شزرا اب تالوصحمهک میققاو

 ؟رث وم شق
  ویع یتیب

 رخاوا ژا یدیدج شورو ء

 یاپملیف جی ردتب و دندومن ادیب هتشذگ لاس

 دراوارایلاتیا تالوصحمزا یبلاج و مهم

 دندادشیامت و

 -ملیف یللمل |تیب كنج زا

 نایم زا تشاد دوجو ایلاتیا رد یدادرب

 و < مد حتف > ناوتیم نامزنیا یاپملیف
 زک ره قشع> و «یثسب یاهزورنیرخ ۲

 درک رک ذار« كقلد تشذک رسو و مد رییمت

 كنجزالبقیئایلاتیا یاهملیف نیرتپب ذا هک

 یاهویدوتسایتق و .دن وریمراشب ریگناپج
 تعنص دیدرگ سیسأت ایلاتیا رد «اتیچ هنیچو
 هعسوت ه رغویرنهظاحلزا روب زم یامنیس

 لبق نامزرد

 (الابسکع) بوبحمو زانطهراتس«ینین ابماپ اثاولیس»

 «یورت نله» یگند ملیف رد رامال یده

 ۱۴هحفص

 شزرا زین یعامتجاظاحل زا یدوزب و تناب
 درو[ تسدب یلک تییها و

 نوچ یلایلاتیامهم و كرزب یاهبلیف
 میظعیادن و یتشک >:<اکسوما ریفروت |.

 یریهشنانادرک راک طسوت هک عدن رگتیما رام

 «(یت زالب و ردناسلا)۰(ینی رماک وب رام) دنتام
 و (سیت رب ودود )۰ ( ینیلسوروت رب ور )
 ناهجیاهامنیسهد رپ ید رب (اکیسدوب روتب و)

 تلم یقرت یکنوکچ ءدننک نایب «دندمآ
 هرخالاب و تاژرابم و تامحژ و ایلاتبا
 مسجت نینچمه و ایلاتباتلمیلاع یاه هدیا

 .دنشابیم تلمنیا یکدنز تایعقا وهدنهد
 نیرتناشخ ردریخاكنج زادعب یاپلاس

 هرود»بقل هک تسا ایلاتیایئامنیس یاپلاس
 اهلاس نیا ردتسا هتف رگ ار« یتسیلای روئن

 لثمیمپم یاپملیف ورباد ددعتمیاه وبیدوتسا

 ود و:«هرصاحمو «عاهلیر» مدیشروخ و
 < هسوسو»> « «خلت جت رب » ««دیمایهاش

 سبس و . هدش هیهت «!دینک ددمار« ۰۳

 یدیدج مرف و هلحرم دراو ایلاتیا یامنیس

 نادرک راک یتیلسوروترب ور ًانمض .دیدرک

 یتسیلاث روئن یاپملیف هتشر کتب یئایلاتی ادنم رنه

 رهش «مد» نا وتیم ابن ]نایمزا هک د رک هیهت
 هکتیایاربدرب مانار«ا زیئای» و «ظافحیب

 میوش انشآ ینایلاتیانیون یاهملیفاب رتشیب
 مان ادروشک نیا مهم و كرزب ملیف نیدنچ
 : می ربیع

 كرزب ملیف نیلوا «دزرلیم نمز

 ناک دوک » و« ای ردنامعاناد رمچ ع كن ر

 | رد تسا

 ۱ نادرک

 یلو دندوب مدرم
 یئاتن رنهب یلایلاتیا

 ور « یلاو ادیلآ
 .یورچونیج « هلاناک



 رده ی اهم ناگشیپ رنه

 لاسهد زا سپ هک یزیگنادوش
 هدش دوویلاه سلاجم و لفاحم لق كزیا هک یرو آ.ت

 تسا هد رک توهبمو تام اد هبهو

 (یههعع

 هما

 وری رهوشنآاب تسنا ودر
 مهزاشرهوشو (یک)... دنک

 هک یناکدت ز كب لابثد ۰ مبفن و

 هب یک ناتسودزا یکیرصعزر 3 و هثغبب دشاب تفارظو هقبلس و
 ژایصخرم نا ونمب هک

 ۱3 یک و دادیم ینامهم"دوب هن

 -یمشلد هکشیااب یک دوب هدرک
 دناوخب باتک هتشن یتخر ۱ دک هتش 

 دایب ًابترم و دوب نا
 مین ذا سپ هرخالاب ۱
 روضح یتامپم رد دش ممصم دیدرت تعاس

 هدیدت ار لبیک كرالک زورن ۲ ات ی
 دنتسشن مهیولپب ینامهمردافداصت ی
 یورین یماظن سابلنآ اب لبیک كرال

 رایتخآ یب یک دوب هجوت بلاج ی
 .دنخبل لبیک كرالک و دز دنخبل هرظنم نب

 داد خساپزادینعمو نیکسن یمسب
 تسدو دش ههقهق و هدنخ هب لدبم

 دومنبت رم بوخ یلیخ ارراکت
 نیا هقشامم ناتساد هچابید رصع

 اه دنخب

 تامدقمرا رقز و رنامههدش هتشوندوجوم

 نابایخ كي ناتخردرب زرد بش ادرم
 تسدرهشزک رمزاهداتفا رود اتبس

 "تك رالک ,دندوب حرفت لوفشم هتف رک اررک ۰
 تاعلاطم «یک» دیدیم هفس

 خیدات و ینفو یبدالئاسردد دراد یم
 -یمزاربا یبلاص تایرطن ابی ی" هد

 یومیایازم نیا . دشدنسرح ی"
 رتابیز لبیک كرالک رظن

 رد ار «ی

 لصفنیمود باتهم وت رب ۰
 ا دو دندزا ساحاودره . دش نود ود ن مت

 ناشی! تشون رسیتشک ریدعت و طب
 ءدصقم تر

 «زمایلیو یک» هک تسا یسکع نبا

 یسورعزا بقهتفهكي لبیگكلرالک و
 دناهتشادرب دوخ

 یاهربخ رد لبیک كرالک مسا اه زورن"آ
 هداملاقوف ترهش شتدا طیحم ردو یکنج
 شتدادراو هنابلط وادهشیپرته نیا ,تشاد
 یروهت و تماهش یلاوه یورینرد و دش
 ناراپس رداه راب. دوب هداد ناشن رو[ تریح
 ودرا هقد دنچو هدرک تکرش نيلرب رهش
 تسایپیدب. دوب هدی وکاراپنامل ]یاپهاک
 رهوش هلزنب اد یناوج نینچ <یک»
 تساابیز مه دنکیم باغتنادوخ یل آهدیا
 مهو ثسا مزب درم مه تسا عاجش مهو

 زاغآ ینعع ۶4 لاس هب طوبرم سکع نیاو ...
 دشابیم زمایلیو یک و

 یرهرشنبنچ یارب اهرتخد لد مزدنامرهق
 رد مه اب هتخابلدود نیا هک کی ۳ 5 دن رم منق
 دبفسینهآ می یک دندزبع مدق یتولخ هطق
 هولجباتپم ونرب رد هک دوب هدیشوپ هداسو
 :تارالک .دوب هدیشخب واب یصاخ تییاذجد
 درابسا لو راک شدیقف رمسه دای ناهکان لبیک
 ی وداتف ادوب مدش هتشک ی ما وه داحككي رد هک
 دخ یراج شنامتچبوا كآ رابتخا

 یبشیاد] و هداس نهاریپ تفک یک
 یگاندرد هتشذک دایی اد ون ایوک نم هباریپ
 میدرک جاودزا همفدنیا رکا تسا هتخادنا
 لک هتسد كي یلوشانز زور نیتضن حبص
 . درک مهاوخ هیده تقناس ریمه ربقب ابیژ
 . مرادیم تسود ار وازیننم

 شنمرعاشودره هک رقن ودنیاجا ودزآ
 هنارعاشیلبخ دیاب اتدعاق دنتهلد لهاو
 «,..دشاب بادج و

 یگتنه تاعالطا هلجمزا لقن
 ۱۳۳4 دادرخ ۵

 هثیی رته هکنهلاس ه 4 لبیک كرالک ..
 ۳۷ زمایلبو یک و دشاببم دوویلاه رادیاپ
 انس هشيبرته و لدم نامز كي هک هلاس
 ساتشرس و رن ویلبم كي هتراو ًادبو دوب
 .دن درک حا ودزا؛دش یعامتجا لفاحمرد

 (۳۲ هحفصرد هب]

 ابی.
۳ ۱ ۰ 

 فسا. ات



 نا ریا ددامتبس

 :مدعیلصا لاعولماوع ٩... دشرا ودیما نآ وتیمنا ربا ی زاد ربملیف تععص هدنب"آ هب اب"

 ۳و دیابهک یئابمار یوجتسج رو
۷ 

 کد تل < جفت و یاتک
 شجنس وداقتتا هزاب رد یهات وک تخم رکع

 نیا زا شیفاتوک وراصتخا همه
 تسا داقتنا هراب ردیقب رعت یواح هک ما

 شراک ذت دنکیم صخشمیاءزادن |ات 1

 تشث دروس

 -رثهدیاقع و ءارآ زا هک ب

 ناسانش مه داقتتا !هدشیر و ] ممجكت

 و تسا هتفرژامش رنهزا یاهتشرو تمق

 تسا هدشهتشون روطتب

 قوذ هک رشنیادد هک تسا ملسمو
 یوروب هس.تسا رغاتم یمابنذ زا و دواد
 تسا راک ردو دراددوج و زژاتمم و سخبم

 و عتت یورین(ود . عادبا یورن تسخت

 :داقتناو شچنس یوریت موس و كاردا
 اد شجنس یوریپ هک یمپم هتکت

 هکتسانیا دنکیم صعشم اهورن رکید زا

 دن امودرک بک دباب و ناوتیم اد وریت نیا
 یوربن هتبلا. تسیتیرظن رگید یوری ود
 یرطف ساخشایضعب دد تسا نکسم داقتنا

 تساردان رایب یعیبط یئاتاوتنیااما دشاب

 راک ماگنه رد نیدقثم همه هکلب ورتشیب و
 داقتت اب نآقباطم هک یقطنمشور هجوتم
 ناوتیما ریقطنم شورنیا و هنتهدن | هتخأدرپ

 نآ و هددوآرد یدعاوق و لوصا تحت
 نیرت وهعلاطمنآ ددو تفرگارف اردعاوق
 < .. درو[ ردناحتماو شیامز ] ماقببهد رک

 یرمشدقت هداب رد ًامامتباتک نیا هتبلا
 یاهرنه هب مجاریلک یاهتس و تسا

 هدئب هک یا ات یلو .تسادقاق ادرگید
 تسا یسدافناب زرد یباتک اهنت مراد عالطا
 روطب اررنهزا مرفكيردشجنس وداقتن هک
 وهدادرا رتسحف و تحب درومحیحصو یبلع

 هدرک نیودتنآ یارب یئاهداددارق و تناوق
 هدنزو یقرتم یایندرد هکبت روصرد . تسا
 یرنهٌةتشزهب الماک شجنسو داقتنا هژورما

 و رامشیب یاپباتک ودوشیمقالطا یصاخ
 نآدعاوقو طبارشهراب ردیدایز بل اطمو

 دقتمدب اب هک یسک دعاوقو طبارش نینچمه
 و تسا هتفرک تروصو هدشهتشون «دشاب

 دروم نیا رد رگیدزیچرهلثمامهن اقسأتم

 دروم رد یرتشیپ حیضوت هکن یارپ

 یلوق لقتهب دوش هداد قوف یاهفیرعت
 ینانوی فورصم فوسلیف طارقس زا

 . ميزادريم

 نیض شایغیرات هبکاحم ردطارقس
 هراشا هتکن نياب یرعاش و رعشزا تحپ

 ۱۱هحفص سس

 نادشم رثه وارمشزا یتقو هنوگچهک دنکیم

 تساوخادناشراث] حب رثت و رییعت و رفت
 ردو دهد ماجتاارراک نیا دنتسناوتن اهن

 دئم رثه و رعاشهج و چیپب هک ی رگیدهدعضوع
 لماکوحشارحی رشت و ریسفت نیا دندوبن مه
 |ودنمررثه روظنمودوصتمو هدوبن ینسحاو

 یتشز ویدب ویبوخ ویرثه رتاكي داجبا زا
 .دندادناشت ارت ۲ یابیزو

 دراد تحص اتقاو طارتس نخسنیا
 ( یئاهءانثتسا زاریغ) نادمرته بلغاو

 ودننکق لخدننا وتیم طقف هک دنتسهیئابن ۲

 زنجاع ناشدوخ رته حیرشت و ریسقت زا
 اینم و ناشاقت اب یدعس و ظف احتردق ,دئتسه

 نیا رد ءامرهام و راک فی رظ یاهتسی روت
 رب هک یتلاحریأت تحت هک تهوهدوب
 ,دن رو ابمدوجوب یرثاتسا شخب ماهلا ناشی
 اد یرثه ًافرص راثآ نيا هک یمقوم ابنآ
 لباق هک دنتسهیتلاح رددن رو ایم دوجوب

 لاح نیعردو تسینیداع دارفامهفو كرد
 مه نادنم رثه نآ دوخ رگید تاظحل لثم

 دنتسیپ رکف نیارد تلاحنیا رداهن۲
 دهاوخبوخ«دب]دوجوب هل وگچناشرتاهک

 ینعمهچنآ صوصخب تمسقكي نیا ای دوب
 یریشفت وریفت هچ لماشو تشاد دهاوخ

 دن رو آیمدوجوب یبیک رتاپن۲ «دوب دهاوخ
 وینأسم لماشمهو تسابیزو بوخمه هک
 ناشدوخهکن [نودب ۰ تسایرایسب ميهاقم
 .دنشاب هدوب نآ هجوتم تلاحنآ رد

 دوخ بلغا هک تسا تپج ثبپب
 ار دوخ راکهاشو رثا نیرتپب نادنمرنه

 .دننک یم تواضق هرابنیارد

 «رنهقل اخ كي هک تسا هداتفانافن | رتک
 مه رنهبوخ دقنمكي ؛رتهلیصا قلاخكي
 شتاب ولطنیبه .دشاب

 ملع رگید رییعت هبایداقتلا رثه و دن داد
 دشرکذقوق فیرعت رد هک روطن ایه داقتنا
 درادن « ین ژو ویرطفدادعتسا كي هب جایتحا

 یرگیددعاوتو تاررقمو طیارش شوعرد
 .تسالماش ار

 ندربتذل ویرثهرات ]كرد رولعتیمه
 ابیلو تسا یرثهدوخهک لاحنیعردنآ زا
 توافتوادجداقتنا و قلخ رگید رته ود

 عتما دتاردیو ین نیایدرف ردبلغآ. تسا
 هدننک عادپ |كي هن واهکیت روص رددراد دوج و
 , دقنمكي هن تسارنه

 یرثه هب زیزعناک دنناوخ اش أاتح

 ۳ ویوق
 یاهقالع و درادت

 تاعاس و دیتسه

 نوفامارک

  دیاپو دنن وتیم



 رج ک

 :ویژوریپ هعا رب

 یدون زيورب :

 ناکشیپ نه یاربالوسا
 نآ ظن هک تسازیگنا

 بک ادیب یگشیپرنه دا
 تان درک راک و ناگشیپ رنهزا

 هنوگچ هک ینک لاوئس امنب
 ه]ر یگشیپ رثه و امنیس ملام

 حک دنهاوخ امش 9 1

 رخ مه نامدوحخ  دیها ون ۱
 روشادوویلاهب دوطچ و هنرکب
 , مه دوصت الوصاد هتفاب هاراوزرت

 یگشیپ رنهام تسانتسمیرورب

 ۱۳ تب ناسا كي رثا رب هک دز

  «ددوویلاپب (داد خر نم یارب هک
 تلایا رد ۳ رهش دل وتب

 یقاغتا
 نم . دشاب

 د مدوب هلاس
 راچان منیدل اور

 . .دوش مهارف ماهجلاعم لیاسو ات دنتسرفب
 . هعرزم نمریپ یومع ناکم نيا

 و یراوس بسا مدنارذگیم

 , مزومای اد یزادناریت

 ودب یمک ت دم رد نم یئادتبا

 ۱۳ 3 هیسد نایاب یلاکشا
 هکیاهقالع و قشع یور « مدش

 ارق تاقوا بلاغ متشاد یکشیپرنه
 رحزا دیلقن فرص ار دوخ یراکب
 كرزب ناکشیب رنه یابتسژ

 ۳ اد عفوم نآآ رد هک ی ل ل وزرآ اهئد

 ار چنکا مناوتب هدنپ آ رد هک دوب

 .هتححص یورب هدش هک مه بر

 شوم اب مرد . منک تک ش ی
 سب اهزابو دوب فلاخم نم یک

 2 دوویلام و

 ۱۳ دوام مادپ ارت ریظت ای
 تضیخوخ یمک هدع ن 4 ۷ 9
 رن ۳ اومد یاب ینباس»



 روطبایو فداصت روطب هک یسک
 . دوب «مد[ و ترضح «درب

 و یقاک هب رجت مدعتلعب «
 مد]> هتافساتم

 یبوخب ارنا تناوتن «۱» همزال لئاسو
 هصرس ایوازادعبهک شنادن زرف و دساتشب
 هنیمز نیا رداروا یاهراک دنتشاذگ دوج و
 و قشع» راک نونکا ودندومن لیمکت دلأبتد
 هدهاشم هک تسا هدیسر یئاجب « ها

 ؛دوویلاهرد اصوصخم یراسب نیا .مينکيم
 درادیدایزعویش«یراب و دنبیب و قشعرهش
 ۱ تساهدرو ] رابب یرامشیب تاقلتنوتک ات و

 ن وجوب للع«راب دد_دیل وت للع ندم آد هراب زد ٍِِِث
 تلاطم لاحب ات یراسی

 ست ۲ 2 1 نیآتساملسم هجت | و هدشهتفک یرایس ۱ ِ ۱ ی
 هب ارن7 دیاب هک تسا یللعیا داد هک تسا

 نیا ندرک دشر و

2 
 قشعداجیارد ۰ سانکسا» دنب وکیم

 دلیچوردون « دلیچ ورروتکی و» نی
 اریلصا شقن «نلاارو» و فورعم
 « دلیچور تقیقح ردو هدرک یزاب

 تسا هدیرخلوپ ابار «نلاارو»
 ۱۸هحنص

 یتتقق#

 یدادو «زدل وب ر یبد) نیل هک یقشع
 یاهقشع نآ زا دمآ دوجوب «رشیف
 هثيمهلثمودوب هناک هچبو اساقرب
 راک بناوج نتفرکر ظن رد نودب

 ! دش یهتنم جاودزاب
 للع زا. دومن میسقت هدننکدعتسم و هدلوم
 ار لوپدیاب لوا هجرد ردنآ هدننکدمتسم
 الط طیاوش هبه ردو لاحهبه رد .تفک
 دیدشت یتح و ندش ادیپ رد اریساسا شقن
 لماوعوزج ارت [یاهدع .دنکیم یزاب نآ
 «لوبیب قشع» هک دن دقتعم ودنن ادیم هدلوم
 تسالصفلوپ زادس .درادن یموپقم و یتعم
 ناتسبات وراپب لوصف ردهل تسا هدش تبات
 عویش ورتمرک هشيمهزا یرابی نيا دازاب
 دمتسم تلع نی رخ ] .دس ریمد وخ یلعادحب نآ

 ناشن هرشتنم ماقرآ
 كي ردهک یئاهریواهرتخد رثکا هک دهدیم

 تسا راک طبحم هدننک

 لحا رمدراویتدمزآ دعب دننکیم راک طیحم

 دوجوب یگنوکچ.دن وشیم قشع كان رطخ
 یث هسردهای « كيمداک ۲ و هب هک قشعنیاندم ۲

 متخ و الومعم هک نآ ماجنارسو تسا موسوم
 دهاوخ هتفک ًادعب الصقمو دشابیم «میرس

 ت

 اه راب .تشنک دیابن مه تاغیلبت زا
 هجوتم هکنیا نودب رفن ودهک هداتفا افت
 ره رد هک دنوشیم تفتلم تقوکب دنشاب
 تنانآ «۱طباورو و قشعتیحص یلفحم
 دتفایمقافتا دایزدو ویلاهرداهقشع نیا زا
 یمهم یادصو رس هکنيا یارب اهناپکد
 اروا و دنژادتایبهار هشيپ رثهكي هراب رد
 تسد یئاهراک نینچب بلقا دنزژاس روهشم
 ,دنتزیم

 نب ًایوق و ًادیدشقشع
 اود رد دوشیم لدب و در
 ای < نویزاونا» هرود
 ترارح هجرد ناپکان
 زیم اپ تشپ زیچ همهب
 ؟ رنگین یتقو زدقت ۲
 و اههمانزور هحول رس
 ۱ دنکیم

 .دیاب هک موس هرود
 رارح زا رکید ۰ تشاذگ



 د تب» ناوتیم

 و «دولبا
 و 2

 جا دودزا هدشن مامت ملیف 4

 یرامیب یداع لکش هک
 ادیب هات وک ترشاعمو دروخربز

 نامهداح تحت ردمیداد لماک ی

 ۰ تسا داح عو زاها آ قشع ,دنک د وخ شد * یاربا دیگ دنب هقلح هکنیا زج تشا دن یا هام «داتفا«سالا وویج» قشع ما. «دلیا وا رک کو
 ۳۷و رام#

 رد و د

 یرکیدبلقب یکینآ

 داجیاار دوخب صتخمتا

 راب داب و

 دو

 هیناث دنچ نامه

 13 وشیم یدعب یاهت

 یشعنآ هن ومن

 و < س

 نیل وا رد هک

 و 4 ویا هرابرد همه ملیف

 « كي وناتس

 ۱ نید و لد نانچ « « شددا رب ۷

 ریخت ین نام تا نم درنکن نامژ هم

 سام نایتسب رک

 و تسارتدنک و رت یشطب یمک اهننمیراسیب ریس
 نمزممرف .دوب تیم هدیداهین اشن ومئالع نامه
 .دننک هراچس لکش تقیقح رد هک
 هدرناپ زا بلطا و ینالوط رایسب یرامیب
 هک وطن آ < لبیک كرالک و درذکیم لاس

 تشاوئاتدرک ربصلاس مدقه زا شیب دن وگیم
 زمایلب و یک >لاصوب

 درم ال
 مرق نیا رد دسرب <

 اب و ناوج نز قشاع یر ۱
 ودنییم لد یلوف دیپس درم هب ی رسد
 ؛ دوشی دیابت هچنآ ره دوش یس و

 وتب ان اپمرف و تالاح نیا مات یابیناشن
 یورف تایصومخ هب تبسن رییغت یک اب
 ندش بوشآ ؛ اهتشا یمک : زا تست رابع
 یعونصم یاهدردرس یرغال «هرولد « لد
 ندشزمرت تپجیب ۰ میصت هب ندوبنطلسم
 ءرخالاب و(بلق ناب رضدایدژا)یدراک یک اتو
 ؛ ندزک یداز و نتفک رمش نونج

 تاحارج زج یزیچ یشعن حیرغت رد
 باصعا زکارم هاکتسد تالالتخا و یزغم
 ویشچ باصعا تاحارجو اه«نویزل >د
 قرب یابمرف رد دوشین هدید یبلق
 و بلق ؛فارطا رد هبانوخ یمکداحو اضآ
 رد یکشا ددغ هچنانچو یلخاد یاه ءرفح
 موجهدنشاب هدرک دیدش تیلاعفتایح نامز
 هدهاشم مشچ هرکیزمرق و ددف نیا مدلا
 ددرکیم

 میخو راپسب یراسب نیا -ینیب شیپ

 دون اریژ تسا كان رطخ نآ هجیتن و
 یلاهرسدرد ؛!دوشیم رجنم جا ودزآ هبدصرد
 یهاک دیآبم دوجوب اهحاودزا نیا اب هک
 ینامز . دریکیم دارق تحب دروم اهلاس

 رد حود كي سامال ودناترف اب رترتانال
 نلدآو رک راب سکل نینچمهو دندوب ندب ود
 هزاب رد تالجمو اههمانزور نانچمه .لاد

 »آپ

 )سست :اهییس و راتس

 ثعب حوز ود نیا قشه ندوب رادیاپ
 زهوش هب لاد ادیسز ریخ هکد ندرکیع

 لاد نلرآ رهوش هب رن رتائالو رن یتائال
 حاودزاود ره مه دمب هتفه و هتخاب لد
 نآآ رس درد یب لکش نيا هتبلا ۱ دندوش
 یارادریوک ی راک لثمرفنکی رکا یلد دوب
 اهناسآ نیاپ لمع ربس دشاب مه دنزرن
 -رتاب هباهراب | ون رپوک یراگد وب دهاوغت
 ءولق و هاد لد نسک رب اهیرگنیاو لینابشب
 یلع ار هوخ رکف تسناوتت یلد تفرث
 هب هخاش نیا زا مه زونه هرخالاب و نوح

 دربیم هخاش نا

 تسا هداسو لپس رایس ..صیخش
 یراس ابیناش زد تقد و هبرجت یمکاب
 یجس و واکجنک صاخشا دوشیم صعشم
 یلوضف دارفا سوصخب و ناداکن ربخ لثم

 مدنک و و«تیقوریابوتروصب اجهمه هک
 نارگید ژارتدوز زین دننکیم یکدنز< ود
 ۱ دن رب یم نآ هب یب

  میدق یاهنامز نامهزآ - نامرد
 هچ رکت سا هتشاد دوج و یلحم یاهنامرد
 نامرد لباق ریغ ارن7 اه یلیخ مه زونه
 « سیف رط زا یکی ریمو كرم یلو دننادیم
 تشذگ هرخالاب و ؛ لماک یاهیشک دوخقالط
 ندرک شوماخهب هک ت سا یلماوع زانامز
 لاح رد ؛ دنکیم یرتوم كبکق شع شتآ
 یحود ریأت قشاع ندش .لوی یب رضاح
 تفلتخمتاشامز] و هرادقوشمم رد یبیجع

 ۱ شیامزرآ هلول لخاد رد هچ
 یارب تسا رما نیا نیبم نیرتهب ندب
 مرف هب نمزم مرف زا یراسیب ندنادرک رب

 یورزدهچ و

 زا شعب افش هجیتت نددوآ تسدب و داح
 «۱نیلیسالط و لثسد, دج یاه « كيت وبب تن [»

 ۱ دومن «دافتسا نآ و تیم« ۸ نیسام ورالدو و

 لکنام» و « رولبآ تا زیلا» جا و د زا و قشعهکن 7 اب

 هوح و ادهعم تفرگ ماحنااسآ قرب و

 تسا هتخاسرادب اپ ار قشع ینا اهنآ لافطا

 سس ۲۴ هحفص



 (كارا
 تعاب ام

 |یدمحاناخ_

 دوج واب تساب بایات ابمیا

 میهاوخ ربخ ار امش میدرک ادیپ رکا نبی

 انآولیس هک دیراد هدیقع امش و درک

 و رثباذج ادیجیرب ولول انیج ژا وناگنم

 دوخ دروم رد امش هدیقتع و تسارت ابیژ
 رواج رایت

 نا لیاف
 مه ام تسا

 یاهزادن| ات

 مه امش اب

 ؟ دیتشادن یشیامرف رکید

 (زب ربت) یمیخف دمص یاقآ
 یاپنلبف العف مرتسکنل تربوزا ۱

 رد «یبونج یابیرد نزوو «یچاب[»
 هسوب >ملیف لحم زا -۲ تسادوج ومنارپت

 میدادن یربخ زین < نینوخ یاهتسد رب
 یزاپ ملیف رد مه زاب نورزحم هک هتبلا ۳
 یسلیف «جاودزاب موکحم» -6 درکدهاوخ

 هنوگچ دینادیم رتپب ناتدوخ ... هک تسا
 ..! تسا یملیق

 یج ذغاک رصان یا[
 نونکات یناریا یاپملیف یضعب

 و تسا هدش هداد شیامن قارع روشک رد

 طاقن نآ رد اهملیف هتوگنیا تیقفوم ًارهاظ

 هدیقعب-۲ تساجن ] ميقمناین | ریادوج و هطساوب
 و تعنص مهو تسا رثه مه یرادربملیق ام

 طقس رثا رد یمیلست وناب ۳ تداجت مه
 . درک توفا نینج

 یولع دایهللا یا آ
 ینامل ]هک «نمداک >ملیف نآدد -۱

 «انیتناژرآویرپما» یلویناپسا هراتسدوپ
 «اکسوت > ملیف طقف؛نآ زجب هک درکیم یزاب
 ب ۲ دناهداد ناشش نارپت دد وا ژا اد

 ۲۴هحفص

 یک

 هتخاسزا « سوک اترابساو ملیف یاهکنه7

 نلهو لیف -۳ دوب 6 یتیلسوروستت رو یا
 تساژالبود یودب لحارم رد الیز

 شیامنیارب لاسما زیئاب ات
 یورت
 دوریم دیماو
 دد رگ هدام درک هدامآ

 (هاشن ام رک )یدا زآ ذورو یاقآ
 فطل و تمحرم درومار ام هکتیاز

 و دازکساپنم تیاپثب .دباهداد رارق دوخ

 :انش تالاوئسبداوج الاحو مته

 «الاوگنیس » ملیف «كاژنایتیرکو-)

 هیهت هسنارف و یسلگنا هخسن ود رد ار

 هدپملوا لد نآ یسیلگتا هشت رد

 هک یدئوس هثیپرنه < تنکر فوتسب رک د
 داذگ او تسا «ثلوکتف ل وا یلصامات

 -لشیم» نآیوستارف هخن ردو دوب هدش

 درکیهیزاب یوسنارف هشیپ رنه «رلک وا
 درادن لایخ نمکرب دیرگنیا هکالعف -۲

 دف اتع دنک یزاب یئاکب رمآ یاپهلیف رد

 هلجمرد مه یئامنیس كنهرف -۳ دوشب هچ

 رد هک لکش نآب هن اما دش دهاوخ جرد

 و" طلغ روطب نونکات تالجم زا یضعب
 ,تساهدشپاچ صقات

 رکشتم

 هذاز بیت رس هواک یاقآ
 مودهدامشزا هلجمهخسن كي هکنبا زا

 ایندکی . دیا هتشاد لاسرا اناجم امیارب
 . می را زکسابس

 یرب ز و هلا رصن یاق آ
 یاقآ میداد عالطا ام هک یئاجت ۲ ات

 : دادن یرع ات هقب اس یمیطمكلمرصان
 دمحم یلغا ول اخ ورسخ ناب اق۲

 . ولناخ دمحا اضر
 ریثش رد نیلفلورا هکن آ اب - ۱

 دلیاولن رک یل هددادیناوارف تراپمیزاب
 " ریثشنامرهقالبقاریز تسارت رهام وا زا
 - ۲ تسا هدوب كيملا تاقباسم رد یزاب

 زا دیاهدرپمان هکیناگشیپ رنه لوا هتسد
 هک العف ۳ دنرتولج یسنچ هبذاج تیح
 یراک ورس یرصم یاملیف ناکراتساب ام
 مه اد يدبلارون لاححرش هن رک و میدادن
 . میدرکییم پاچ امش رطاخ یارپ

 هدن زورف هزیشود
 لر <« زبس شکتسد» ملیفرد -۱

 «سک و رب نیدلا رج هدپعب دروفنلک لب اقم
 تسا ريد یلیخ ادرف» ملیفرد - ۲ دوب

 یلجن آ ریپ لباقم شقن < ینیروثلونیج »
 ملیف رد هک تكلا یسک نامهیور تشادار
 بلاطم -۳درکیمیزاب مهه | وتیب نودی رف »

 زاب اپملیف رد
 ۱ ( هفاتن اسهاک رذک >

 و ورذگیم شنس
 92 مژینمهزیش ود

 ماقتن هردو ملیف

 و رکاوتریاد



 تایهاکز
 ! تعلاپ ... ایل,

 ودرک هوشعو زانلم کادو
 لاخ و هاتوک دایسب یار یس)

 دنترب 4 اد. ایردلحاسدد تع 5
 ۲! دوب»
 یالاب قلعم لجا ن

 درک دادی شوخ با وه ز

 رب زمثک فیقوت | دامشمر ی فو
 هکت ود یانش ساب اب. لک

 ودرگ رکشیک دن ابی ذ(نیلب رمز

 تباب نیاذا مهنم دیل

 یاتشیابل هک مدادلیمیلبخ

 متیب دیئوگب ًافطل ابا هک
 نوخ و رشپب هک مزادلیب دودی | ر <

 و تساپنت هک تفگ ی وب یاهناسن

 نددب نذ .دنادذگب هن وکجا
 اتفگیوب یت ورشوخ اب دود

 ردهکام هناخش تسا .

 ا ( یدنز ) « دیئابب تساجن

 هتاخ لباقمب هکیعقوم تفریذدپ
 12 رد یدرمو دزكنز ناوج نز د

 وب یانشات متاخ تقونآ و درک زا

 تفگ

 یداک و دنتسه اپهنتاقآ نیا ؛مزب زع-

 شهاوخ ناشیاژا میناوتیمنیارب انب «دنرادن

 اق دن رادهاگتا» نامهجب ام بایغردهکمینک

 هرگز رب اتتتسر]

 مناخ و ... هالک

 هک دوب هد رک ادیب هقالع (یهانپ حرف)

 زیچ همه هک رزب هزاغم كيب ؛درخب یهالک

 رسب هال فلتخم عون دنچو تفر تشاد

 «دومناشامتاردوخ هثیئ ] ولج و تش

 زا راچان ودیدنسین اداهن ]زا مادک
 دیسرب هدنشورف كرتخد

 ابا زا ریف یرکبد یاپهالکابآ -

 ردءالک شورف تمنق یلو مناخ ارچ

 « ورنوم نیبرم» مناخ - راگنربخ
 «! یزاوطا » دیئامرقب تسا نکمم

 9 دنبو یم روطچ ار
 روژاب]طقف اجنیا ردام . .تسا موس هقبط
 ) میشو رفیم غارچ

 1 قرص
 یسواف نابز ِس سالکر س ملمم

 نیاهکدوب هتفگ ناشوک شوک شدرکاشب
 ارف 7 .منکببيس تخردزارکا نم وارلعف
 .دنک فرص# !مروخیم

 رک |نم:تفک ر کف یمک زا .دعب (شروک)
 رک اوتمروخیم ارنآ «منکبپیس تخردزا
 -مروخیم ارتآ نم « ینکب بیس تخردزا
 ارنآ نم « دئکب بیس تخرد زا رگا وا

 ۱۲ مروخیم

 ! تسخ مه زاب
 یاهشوگب ار شرسپ «یوجاوخو ردپ

 یرتخدآتهفاک ردا روتز و رید:تفکریقتاب وهدرب
 یل وینکی یهاوخیم راک رهیدازآ وت ؛مدید
 وکب«یلامت حرخل وی تهجیب وت هک م فااخم نم
 :تفگ < یوج|وخ و «دشحرخ ردقچژ و ربدمنیبب

 ؛ناموتکی -

 هدشن حرخ رتشیب هکی لثمطم -
 زاشیب رتخدن ۲ رخ آن اج ردبیرآ

 !!تشادن لوپنبا

 نادروتسر رد تفاظن
 كي اب هکیلاح ردنا روتسر تمدخشیپ

 ًامنیس هداتس

 لا زوخ تاقشب دوب:هتف رگ مکحمار تاتفیب تسد
 دراذگ (یتسحمدیجم) یولج اد

 ضرعت دوبیساوسو یدرم ی َ اوسو ک

 تلاروخ !رنانفینک تسد ارچ اق[-
 وادخساپ یدج هفایقاب تمدخشیپ «دیلامیم

 مهزابتسشکسممریگنارن ۲ رگا رخآ
 هدنتی نیم رزب

 هان زا رتدب رذع
 لیبعوتا ؛ راوس تلکیسوونوم رسفآ

 تفگ و درک فقوتمار(یرکفن)
 هیتفر هدرکناتتعارمرق غارچب الوا -

 مولمملاندیناریم رتمولیکدص یتعاس ایناث
 یدنخ (یرکقت) مم ی دیدنخ ةن) + دیتسه مه تسم دوشیم

 لییموتا :دیرادن ریخ ادهیقب سپ -
 : ماهدیدزدوبدوتسا زامهاد

 !ین دینش
 زا یکیرد لاسم) ناتسبات ریزعایشا

 یارب مه (زمایلی ورتسا) هکیناهرغتسا
 تسا هدش ادیب تفریم اجن آب یروانش
 « ددع ود دنب تسد + هگنل جنب هواوشوک »
 ناتپتفجكي نیضرد ۰ هدعهسالط رتشکتآ
 ات یلو تسا هدش ادیپ مه یعونصم
 همجارم نآ نتفرگ یارب سکچیه نونک
 6۱ تسا هدرکت

 ناتسع ناتساد
 هفاک ژا بش همین لفمیال تسم یئاقب

 سکعودوب هدی رابیدابژ ناراب .دم۲ نوریب
 نابایخ رانک یلاقب دوب هداتفا بآ ردمام

 ینابساپ , دون نتسیرکبعورش و تشن
 «اق7 : دیسربیتاب ربم ابودم۲ یو غارسب
 هدوشیمهچار اش مسرپ دیئامرفیم هژاجا

 ودو دنکنفا ناسآهب یهاگن یماقب

 |رتبا:تقک دادیمناشن اد هامریوصت هکیلاح

 ,یلب:تفکن آبساپ ,(دزیبیم
 نابساپ «تسیچدین ادیم؛دیس رب یئأقب

 ودیئاقب ,تساءام ؛ یلب ؛دادباوج صعتاب

 رسزا اردوخ هبرکی رثشیب تدشاب هکیلاح
 ...تساتمه نم یعیدب : تفگ تفرکیم
 ناسآ "هب نماارچ دیئوکب نمی رخآ
 ؟۱ ما هتفر



 ملاع رد امثیس شیادیپ ودب زا اکیرمآ
 هد رک افیا مهم تمنصنیارد اریمهم شقن

 یامنی-یرنهتاراغتفازا یکید رک دهاوخ و |

 یاد (یوب واک) یاهملیف هیهت (ین وزاتا)اکیرم۲
 رد و دشابیم درفب رصحثم ایتدرد هک تسا | ِ

 نانارچ واک و نایئاتسور یکدنز تقیقح ۲ مگ
 . دنهدیمناشن ارییاکی رمآ ۱

 اکی رم آ كرزب ع رتخم ۱۸۹۳ لاسرد ۱

 (پوکست هنیک ) هبت رمنیل وا یارب (نوسیدا)
 یلامایس هاگتسد نیلوا یوق لامتحاب هک

 یوب واکیاهملیف روپشم هشبب رتهنیا

 فورعم یاهدراک برشب رابکی ینامرپقو

 زا یکیدوخنیا هک د رک یف رعم مد رمب دشابیم یارب و دیناسر لتقب ار رفنکی «یووب»
 ,دورمزاشناکیرمآ یئانیس رخافم | و دز شمشچب یباقن دنسانشن اروا هکتیا
 ۳. ام یلو تخانش دنهاوخت اد وا درک روصت

 یناکم)ملیف ردار «الجن [ » شقن-۱ ۱ دی ام زابب اردوخ یئامنیستام واعم |
 ؟ دومن اقیا هشيپ رثه مادک (باتف[ رد

 دیریب مان ملیف هس دیناوتیم ای[-۲
 هتراس یب هقباسم كي
 رامالیده ودنلب واه ودای ویلا - فلا

 اهروشک مادک دلوتم سامال ودنانرف و
 ؟ دئاهدوب

 جاودزا هشيپرنه مادک اب واش یترآ و ارتانیس كنارفو ین ود یکییم ِب
 ؛ دناهدرک

 ردمهاب یک یندو ویام اینیجریو -ج
 ابن ]ی ات هس دن |هدرک تک رش یدایزیاپملیف
 0 مه دوویلاه رد «رولیت ندد» بد دا او , دیربب مات اد
 بس فورعم هشیپرنه زا ملیف هس ه روانپپ یروسیم.... 2 ه . دشاب عرولیتو اهنآیکداوناخ مان هک ۱ لیتماک....- 4 دیربب مان اررکید رفن هس .دراددایز مسا
 نارهت رد هکدیرپب مسا «نسدوه كار»
 , دناهداد شیامن

 ار وا تقد یکدنآ اب اش میراد ناتیمطا

 لاید ود اب اد شمان . تخانش دیهاوخ
 (تاقباسهریاد) ناونج و هدشن لطاب ربمت

 شهب هعرق مکحب ات دیداد لاسرا ام یارب
 .ميلامن میدقت هلجم ههامکی هزیاج شش رفت

 1 دیناوتیم ایآ
 دییامرفیم هظحالم هکار ریز لودج

 تسایلاکیرما روهشم ملیف جنپ هب طوب رم
 هدیدرگ فذح نآزا یتاملک هنافسأتم هک

 |رهدشفذحیاه هملک دین | وتیم دینک رکق تسا ۱
 نیمه نیلاپ دیتسناوتن رکا و دیئانن رکذ
 دینک همجارم هحفض

 ....لادج - ۱

 هراشهاگتشادزاب-ع كامدریس ترباد -۳ لبیک كرالک -۲ ناشورف هدرخ -۱ ۱ لبقهرامش ی امنیس تامولعم خساپ ۱
۱۹۳۲-۵۷ . 

 قوفتالاوئسب دیتسناوتدبال  بوخ
 ذفاک نرو كي ًافطل سپ .... دیهد خساپ
 و هتشون بیترتب ار اهنآباوجو هتشادرب
 لوئسیارب هدشن لطاب ربمت دانید ه ءاب
 مه دا ات دیراد لاسرا ام تاقپاسم هحفص
 رفنکیی هعرق دیقب < وپناویآ »باتک كي
 نیآتدم . دنک ادهاهداد حیحص باوج هک
 . تسا هرامشود هتباسم

۱ 5 
 مرسمو تم و ۱

 < ۲-4 1 اه
ِ ۱۳ ۳ -۱ 

 مس و ۱
 __ ۲۱هحنص

 ) تاملک هک
 دوج و اپن



 هف

 یجمب اریخآ نارهت یاهو
 تک رش راجفنا نیا و

 هطسا وب طقف هک ت
 یگ درب هراتس تر

 ول ول انیج ربظن یب 9 ال رخ
 نایوستارف امنب ل
 یددیو یتقودنب وک

 نایچاشامت هنیسرد
 ربیداع لاحب هژاب

 «دنومهنیس» هلجم هک یسکع منا
 تسا هدرک پاچ «9ر هش » زا

 یلصامات هک یناریا هشیب رنه «هرهش»
 ار قف تسا میربطم رم الهش»

 وا

 ۳۲ بر راختفاو ترهش هب م# لب
 یتاوخ هزاوآ ویدار رد هکیعقوم ید
 سراب ویدوتسا نایدصتم طسوت درب
 ءایزو تیصعش رثأت تحتیددقب د دش فشل مج

 هکد نتفرکر ارق وا زیکنا توبش
 2 واب ار«نزهار» ملیفلدا لر لمث
 , روی

 ر : اهتشم اب ار نادرم هکیاءداراابد وجاج "۰ ««لارغو لدممایف نادرکدکص *ب رز : اب
 نحت دوخ نیکنساک

 !نا ریا یادیجیرب 9 هلاتیج»

 «درو آیمرددایقنا

  شیانتوا ملیفنیلوا هک هرهش»۰ دادو اب
 دو کد کل هد هداد
 لوراکنیترامو ادیچی رب ولول انیچ تدوصب +
 هلمافالب ویدوتسا نیمهتسا هدم] ددنآریا
 ءدرک رگبد ملیف دنچ رد یزاب دزمان اروا
 .دنکیم یزاب اد زانط و ترارح ابنر کی لو لعلیف نیمود ددو

 روبجمدشابیم نارهت دلوتم هک هرهش
 یکلاس ۲۳رد ار دوخ تالیصحت هکدش
 دوش امتیس راکدراو دنا وتب ات دهد همئاخ
 روشکی وگبیغ رفنکیی تقیقح رد هک هرهش
 ایورا رد ۸"تسا راودیما دشاب یم دوخ
 «مدنکابربیناوارفیاغوغ نارهت لثم مه

 سی راپ پاچ 6 دن وم هنیس » یمامنیس هلجم
 هیل وژ ۲۸ هخروم دوخ ۵ هرابشرد
 هشیب رته «هرهشو «داب رد رقوف ربخ ۵
 تشاد ارموسلرنزها رو ملیف رد هک ین اریا
 كياصوصخم هلجمهراشنیازا و هدرک جدد
 هتشادلاسرا اهیارب یئاوهتسب اب هخسن
 .دیس نا رپت هب هتشذگ هبنشودز ور هک تسا
 زااربخنیا رکذلاقوف هلجم تست مولعم
 هلجمهب ارت[ یک هچوهدروآ تسدب اجک
 شرغ هکنیا لثم هدوب هکر هیل وتساهداد
 هن «هرهشو هکم يتاديم یبوخب |ریزهتشاد
 دروم الوصا هکلب تشادن اریلصالد اهنت
 الوصا ملیف دوخو تفرگن رارق مه هجوت
 نآ رد دناوتب هرهشهک دوبنبلاج ردقت ۲
 دوخلوراک نیترامو ادیچی رب ول ولانیج لثم
 درپب یماعو فراعزا نیدولدو دنک یئابن
 هلجم هبار بارم یاهعان یطام لاحرهرد
 دعبنم هک مياهداد عالطا < دنوم هنیسو
 اپملیف هراب ردار یمقا و ریغرابخا نیا ریظن
 . دنکن پاچ ناریا ناکشیپرنه و

 هلاس تفه شراخ
 (۱۳ هحفص زا هیقب)
 رنه ماکل وموه راکسوا » - درکببن تکر ش
 «رومروتکیوو - دئمرته و ولیبس هشیپ
 و دشیم یزابمه «پوه باب و اببلغا هک
 یاپیلیق واز هک < نییچ تیرک دام» هرخالاب
 .دن اهداد ناشن نارپت رد یدابز

 فورمم« ددلی ویلیب 2 ملیف نادرک راک
 زراچو قافتاب اهنت هن هک تسا قوذ ابو
 هدنسیوت «دورلسکا جرج» یراکمهاب لب هتفرگه دید ملیف یه «نمدلف
 رظندروم یویدانس ؛ ملیف یلصا ناتساد
 زانیا هتبلاو تسا هدیشک ریرحت هتشرب ار

 , دهدماجن اار دوخ ملیف مبم راکدنچ لاح نیعرد دناوتیم هک دشابیم یو نساحم

۱ 

 تن از
 هراب رد یاهمش

 ( ۱: هحفص زا هیقب ([
 « رصتخم هچخب رات نیا هنتاخ درد

 لثم یریهش نانادرک راک زا یمان یتسیاب
 ۰ (ینالتساکو اند ) ( یتیلسو رو رب ءور)« (ینادلسویرام) ۰ (کیسدویدوتید)
 ورتیی) (ییترب ودود ) ۰ (اداوتالوتربل 1)
 . درو] نایمب (ینررماک ویدام)و (یتزالب وردناسلا) ۰ ( یتیلف وکیددرف) ۰ (یمرج
 : هدشدرا و نارپت هب هک یئایلاتیایاهملیف زا
 لا رتشاب «لثشو: دریمان اد ریذ راث ]یاب
 دزدو « (یدلاولالن وت 1و لشاروتاند )

 اتسدوباناسور
 « (اکیسدوی روتی و) ینادرکراکب «هخرچود
 ناسساک و یروتب و) كارتشاب « سیت دوکل ین اد»
 راکب « نالیم رد هزجعم» « (لیچرچاراسو
 ینادرگ راکب و (نمکر بدیرگنیا) كارتشاب ۱۹۰۱ یاپ ورا (اکیسدوی روت و) ینادرک
 ثا رتشاب «اورتناه »:(ینیلس روت رب ود)
 ناریسا» ( وتارسومیسأم و رامال یده)
 وک ارد یسود اروتتلا ) كارتشاب « دیفس
 ولدمآ و وناگنم اتاولیس ) كارتشاب «نزهادیونیلوسوم» :(ناساکو یروتیوو
 لاسو لاسا زیئاب رد ًامطق هک (یرازتان
 شرعسب نآرهت یاهابنیس رد بیترتی هدنیآ
 , دش دنهاوخ هدر|ذگ شیابت

 سکول > یناپکرد نونکامه الف
 «ادودوکت» یاهملیف هیتبت ابلاتیا «ملیف
 (لاناکاب راماتیج) و (لاشرامژرژ) تکر شاب
 تکرش اب «وتیدرف ناس نارتخدو ملیفو
 نایاب ( اتسدوباناسور )و (تولاکن یروک)
 , تساهتفای

 ۴۷ هحفص



 «تبالل نآ»و ردقلاوذ ۳

 رسرام نیودلگ و رتم یوبد

 «هاشدایدزد» میلیف هیهت م

 هراتس هلجمناک دلناوخز و

 امتیسرنه نادننقالع زاو اک
 هبپت تپج هک یاهقالعو

 -دووبلاه یاپین
 ناکشیبرتهاب تا

 رابخانیرت هزاتو نیرتپبزا یضعب فورعم

 نیضو هدر هعجارم

 هدافتسایا رب و هدومن هبهتار

 امنیسهراتسهلجمناک دنن | وخ
 ,(دادیملاسرا

 یتوعدقبط لبق زو ردنچ
 تبورتم یویدوتسا زا هک

 هدیس زنمیآ رب ریامنی ودلک

 نابامنهارزا یکی قافتابدوب
 یاربب ویدوتسا صوصخم
 و < تالبنآ دانتاقالم

 ویدوتسا هب « مادرپ دن ومدا»

 هنوگچ هکنیا حرش . متفد

 هچو مدش ویدوتسا دراو
 رکفا «دمآ لس اهر
 ارب زدشابن بلاجدایز منکيم

 دورو یا رب هک دئنادبم همه

 یدادربملیف یاپینامک هب

 هک تسامزال یص وصخمتراک

 ناگشیپرنه فرطزا الومعم

 - زا یکیاپ اپنادرگ داکای
 تسدرددباب ینامک یاسود
 یمن مه متسد هن رک و تشاد

 مکحمیاه هزاوردزا دناوت

 نانابساپ طسوت هک ویدوتسا

 ندردپاپ دوشیم تظفاحم
 ری و كچوک یابند نیا
 دراذگب تیلاعف

 هبارم یتقو تهجربب
 « دندرک یئامنهار ویدوتسا

1۳31090۷0۳39۹۹۹۸ 1 
 > رخ دنج # و بلاج #

 دو ویلاه ژ یندنا ُ 9تس
 ردقلا وذ سو ریس : هد

 هدشاه روک د وانب تیظعوخم ل

 دوبب هتفای هار ملدب سرت یا هزادن

 و تیالسب نآاب دوب رارق

 دزد» ملیف لوا ناکشیپرثه مادرپ
 یا هنحص .منک هبحاصم و تاقالم

 دوب ایز ومیظعرایسب مدش نزدراو
 یدادربیلیف نیبدود؛ ونالب زا یا

 یاهروتک ژورپ و ادصاعبضخ یاپهاکت

 فرطن مدقدنچ و هدش هبیعت كچوک و كرز

 ادناسناهک زیکنا لد روکد كي نایم « رت

 تیالبنآ « دربیم و رفژاردورود تالیخت رد

 هنحص كي رد یزاب

 هله و رد

 تو

 اصوصخم

 لوفشم مادرپ دن ومدا و

 . دندوب ملیفزا یقشع
 تمواتمو یزاب تردقب هک دوباجنیارد

 اریذ مدرب یبپ دوویلاه ناکشیپ رنه یندب

 یاپسابل مادک رههکبلاحرد هشيب رثهود نیا
 ریز رد دندوب هدیشوب یمیعض و نیکتس

 نانچوتالبمرک یاوه و هدننک هربخ یاهرون

 هبدورو ماگنه ناهج نارتخد نارتابیززا نتایج
 (ینانبل) نودیب هینح زا دنترابع پچ تسارزا « چیبكنال»

 ( یوسنارف )یتبیدولک - (ینپاژ) یشاهاکات وکیک

 ( یکیژلب ) ریامود لوکین

 نت

 مدوخ هکیلاحرد مدش
 مورب لاحزا قرعو



۹ 
 -- ًامتیس هداتس

 لاتسیرک یامنیس رد
۱ 

 عرب د نیر حمهم زا

 یدوزب

 یسوساج - یسیاپ یاهمایف لند رب هد ۷ ۶ >رش
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 : دوب هدش هتخاس ابیز راب ایب هکیصوصخم
 یئابیز یاه هکلم هیلک دسو داد هیده

 شاخ و دادرهش میدع اد دوخ ایاده

 راپچات ود تعاسزا مه هبنشکیزود
 | یکیردانش سابلاب نارتخد مات رپظ زادعب
 . دنتفر هژر چیب كنال یابنابایخزا

 | - یدادربملیق یناپمک هبنشودزدد
 توعدراچنب ار اهن ]لانشن رتنیا

 | زود . دمآ لمسی یفرمم مسارمسو درک
 هعمجزورواکیرما یئابیزهکلم هبنشراپچ
 نییعت <سروین وب سیم»ناهج یئاییز هکلم
 | لکشم هقباس نیارد هکیسکو دشدنهاوخ
 اپک ؛ دوش هدن رپ

 یتدملالیوط
 أ نیا دیدج ناک راتس بلغا .تسب دهاوخ

 لاسروین وب

 دادرارق لاسروین وی یت
 . تسچ | یواباپملیف رد تک رش یارپ

 نادنمرتهطسوت و ناتسلکنا یاه وید

 دوش هتعاس روع

 ۱ 3رومو تدرک | بیصث تفرشیپ هزادناهچات هک دهدیمناشن ۲۲ 2 هیقی) | ناتسلکنارجخاملیف دن هب یلک رلن ۱
 | نایچاشامت رظن هک دنکیمیمسزیچ ره تروصب یداسم ها ۱ ناتلکنا تسا هدشروقک

 ۱ یاپملیف هب لغا هک ار اهامتیس یلوبعم

 و دیامن بلج دوخبدن | هتفر

 از میشن عوضوم تسا
 قرروص ناسآیلیخ ام

 ام هک داکمزا ول و 9 یاپبلی وطنامه ۳ ) رکید رفنکب اي رم
 ۳ یو دنفس 3 هنر بنی رت نسنای و رابیو و لاثما لاکیزوم

 0 یک مشب | اهن ] زاهن ومن ای ردرد رتک وی و هنژ
 ] هک درک روصت دیابتاما دنوشیم بوسحم
 شومارف كيسالک را ۲ وهنداحرب یاپملین

 لوغشم العف ریویل وا سن رولرس
 2 موس دراچب رودوخ راکهاشنیسک درب مامت
 رییسکشمایلب وروپشم رثا یور زا سابق
 هتخاس روف ودحب زین هنداحرب یاپملیف .تس

 -وجتسج و و «ابیسو ملیفو دوشیم
 زا یمک تسدهدشهیپت ًاربخا هک «ناک دننک

 اب هچو دنرادن یئاکب رمایتامرپق ران آ
 ۱ دن رتپب بتارسب اپن [ زاهک

 ۱« زب شید و هشیپ رنه | ءولول انیجو هکنیارکیدلاج ربخكي
 رد ات تفردهاوخ ندنلب یدوزب «ادیچب رب

 | ملم ودیوج تک رش «رهشجنیهصق> ملیف
 ] یاهراتسادیجپ رب ول ولانیج اریز دوبدهاوخ ۱ ] یسیلکت |تالوصحمنی رتپب زا ملیقتیا هک تسا
 | مهت]درک راذکاوواب دیلدناوتب هک تسین
 هبلک رظن دروم یو هک هنامزولاسنیارد

 ۱ دشابیم ناهجلدبحاص مدرم
 | هارناتلکنا یامنیس كنيا هتفرمهی ور

 ) هدرک ادیپناهجیرنهیاغوغنایمرد اردوخ
 | یئامنبس لصفرد.دوریمشیپ هب تیقفوم ابو
 بوخیاهملیف بلغازیزعناک دنناوخ هدنیآ
 هدهاشم سک ریامنیسرد | یسیلگت |جیپم و
 . دومرف دنهاوخ

 ۳ خییرات
 ی

 (۱ ۲ هحفص زا هیقب)
 | دوخ یا رب مادک رههک دربمات ار رلسردیرم

 نیمه رد .دندش یبوبحم هشیپ رنهد هراتس
 یاهسیلپ »و فورعم هتسد یو هکد وب نامز
 اپیلپنیا . ددوآ دوجوب اد < نوتسک
 یسپم یاپلر یو یدیکیاهملیف رد هک
 یامنیس خیرات رد یردقب + دن درکیم افیا
 یناپک ًارخا هک دنته روهشم اکی ما
 كارتشاب یملیف اهن ۲ اغتفاب لاسدوین وب
 سخشینحو درک هیهتولتساک ول وتوب ۲ دب
 تکرش نآ دد یریپ درجد اب تنسككم

 ۳۲+هحفص 7 كارتشاب ار < یلینهدشرجنب قشع» یرتم ۱ . دیا هدش لئات كرزپ راختفا نیاب را زه ودملیف تنسثم ۱۹۱۳لاسرد درکیم | دو هدرک ادییار «سدوینوی سیم » بقل یوریپ دوخ داتسازا هشیمهد درب اشنهب زک | لبق یاپلاسرد هک دنتسه یناک یناپک كرا ودپ وید دادافو درک اش تنسكم

 نا



 دد یلو تسوا بظاوم ابترم ۰ تسا لاحشوخ وا نوچیقیف د 0 ناوج رهرش نتشاد زا هک «مناخوو دوشیم دلوتمكدوک هرخالاب < ۰ 9 وز هوش لا 3 ۰ : 5 تسا مابیزو سولمكسهک «مناخو ۰
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 دن داد یدابز هقالع د من ار ود نآ ودنوریم ترفاسب لفط رداموردپ تافوا نیمه
 , دن رادذگیم اهنت

 دن وشیم هدیمان «كنيلرادو و «میجد هک ناوج رب

 «میج> لفطریش تقرسزا ادتسرپ مکشهب رکود نآ دهاوخیم سو دنرادن یپجوت واب رکید و دنتسهیدنزرف راظتنا رد «ماخ» زورکب . دروآیم هارمهزین اردوخ یشچدب هبرکود « كنیل دادو و < میج و هک دی وکیماهن اب وهدرک تاقالم «یتسارت» ودب ایماپن 7 هناغب لفط تبقارم یارپ «اراس» هع - ۶ و « كاج و دوخ قیفد ود اب < مناخ > زورکب - ۲
 ... یلو دنکم نم «كنيل راد» و دهدیم رس ارهیر

 ۳ یوهکدنکبملایخ «اراسو مع... ؛ تسا یلج نامس[و درگل وكسهک م شودب هناخد»

 + هج ورفكس و درابیم یشورف كس ناکدب ار «متاخواذل ۱31۱ او و هدش مناخد یاس
 هوم و هنکیم زارتیو تسد زا «مناخو اما دنزیمدنیزو ددورب هناغنآ زا دیاپ كس دبیم ایندب یلفط یا * 3 ۳ 1 1 1
 (درادهیقب) .. دریگیم رارق یشحو كسدنچ بقست ۱۳, نازکب «مناخ»ر



 فی ات تو حاج

 (یلحآ انوسا ههزآ رتدیدجمرتخگ و ] و هدرکرت میسو ار هک اس

 یلیخ ] و هدونرکید رهوش ود «زم
5 ۳ 

۳ 
 یدایز هدع ریظن هکم ته رظتنم نآرهو مدش

 هتحص ؛ هدروخ تکش یابیز نارتحد زا هتکن نيا هلاقم نیارخ ارد تیدب

 ! میامت كرت دنا یارب ار امتیس دجعا شا

 اهناتسرهش رد ام باسح لا ناک دننامت

 یمژارت و كياما

 ادنوچ+ دریکیم

 یدالبیاقآ یسابعدمحمیاقآ
 دتتسه یتاک زا زاریشو تشررد امناکدنیان یدالب و یسایحنحم نایاق

 یاهنون وهدروآ لس یناوارقششوک نوتکات اتیم هدانم هلجم تفرشیب یارب <

 . دنشابم تفارش وییاسشوخ ز

 ۴۲ هحفع



 نیزه یئالطسنب كنبعوم
 یرتاع

 فشناههک دوب یاهرظنم

 نادح هک یقلتتم یاههنایت

 . دوبهدیشک ۰ 5

 ود . دینارنکیم

 یارببلاجیاههژوس هه

 « رک هوشع و ابب زیاههصاق ر

 و تاروشا نابلشوخ و
 یناع هقایق اپنیاهمه . تسهبی

 حیرقت و یمرک رس اپن ] میسرت

 «ژودنلوم»نیازا هتشذکد شم وحی ر

 تابورشموا تست وت یمیرت اه هک د

 نایاپیبیاهمغودشونب نآ یلاع
 مع ... دنک قرغ هداب

 یجعوویعشعیب مع
 و ساتتمات لکیهنآ 1

 شوماخ اهعارچ مکمک .درببمدوخ بریم

 تخادرب اویوخ كچوکی اصعیرت اه . هخ
 کی واتیاههشوک رد . دم۲ ندر

 نادرکلو و قانع حبش ءاکید

 شدرکد وخیاههتوشعم |. <
 وااما . .دنتعادربیم زابن وزا

 تلقهک دوب ردقمی وک
 یاه وزرآ رد وا فیرط ج۶

 ۶ هکشسواب بحع

 ینابت شزوس نیاژاد دزوس د"
 اتاما .دنکمیدهترنه ملاعب نادد <
 تر یاههارنیا دیاب تقد

 9و تک ابمقومهچات ۰۰۰۶ ۳ ب وروخ
 ماح ی جیپ یکدنز یفوک ..؟ در ی

 ازوس و _ هلراتخیام لر نارقم

 دییادحتس و دوبهداتیا وا هاررسرد

 طب  تسم درم . دیچیب هچوک زد وا

 : تنلک و د راتک

 وتابیرفک . ول وچوک كدرهس رتن -
 تک وت تشپ ارمتسو راک طقق

 یحتعوع اهتتءاتوک و اپهیووع ندزتسد

 دنچ او دوخ تعردتسو تقوت 7 : درو ایم
 ووخ ءازبو دیشکی وتاه تشییور هبترم

 9 تفکب لریزتحمهربت شأعت . تفر

 یم یتتبشوخ یتادک هتخاب کا نمزا« اون

 ارچ مدوب یتعشوخ لعاح نمرگا .. دنک

 وورت۲ دام دع و + مدتیع تع دب مدوخ

 یارب ار طات و یتخبشوخهک داتقا یئاه
 ..دو هداد تسدوآ هشیمه

 موادت

ِِ 

 ءرجنب زانک رد هک اتفا شیاپلاسدایب

 هداخیا «ییلا» رد دوخ یگداوتاخ خاک
 سپهک دید اوشردپ هکسلاکن اپگأت و دوب

 . ددرگیمزاب «اعب ینالوط ترفاسكب زا
 یب دوخزا نانچ دنموزرآ ولدهداكدوک

 تخاتشنابزارس هک دم۲ طاشتب و هشدوخ

 و دتفاردی شوغآرد رتدوزهکتیا یاربو

 هیسارس دوش تمیسوا مرکی اههسوب زا

 اما دیود هلپقرطبو تقرنوریبقاطا زا

 3 نادر ۶ سفوا رکواب هه
 رب ودیتلع نییاب ناکلبزاکاتلومیتدش ابو
 هداحنآزا یب . تیتع ورهاد فک
 یددمتم یاه یحارج و تاحل اعم دوج واب

 ! ار امتیس
 ۱-نادرگر اک :هجم» متفگقمح

 هرات رواییار 4

۱0۱۱۷۱۱ ۳0۱۲۴ 
 ده یایفلاح ینهفتع# تسا

 امتسهراتس"-

 [ منع

 ی او ریس نلق
 ۱ یمیدق كنشوه

 رصح نیعصتتم نیرتهدیزدو تا
 س روحامتق اع ودشن لصاح یا هحبح ته < مات

 حیوخآ یمینونو تتحوتیاهت اد یرتاه

 هک دیتشدوخ رس هوای رج اریاعضز ععس

 هتخاس ام رب زا یر رکیدپناخو . دتنک اب

 یلکع اب یابناوتتسا هات
 رک د ها وخت دشوتق وچیه رگب دوهتشت روخ

 هد سارا وس رکید ولوچوکی رتاه

 تب

 ولیا رب نتف ما تری»رع
 و ناتش تاک حی هک دوب .یگاتدرد لع

 هبزورت ]زا . تشاد تهابترتعب ناداس

 هاتی یشات دوخ یمرک ساپنتب یرتاه دب
 تنم یاهشوکر دیحاتمیاهتعاس . درب

 تفت کا زا فلتعم رب واصت نتیتکس ۶

 «یبتدو زا ءرخالاب و تشد وموکز اءاه
 دتیم لوقتم دوخ یکدوک ن ادود یزآبه

 زا ود نیا و دوب اهت] هیاسهرتخد سند
 یاهتالعاب یرتام و هدتكرزیمهأاب یکدوک

 . .تشاد تسود او وا نیتت] و هناکدوک
 اد وا هرخالاب رتخد نيا اب مئاد .توشاعم

 اب7هکه یسربوا زا زورکیو درک واوتیما
 و دتک یسورع وا اب هدنی(رد تسا رضاح
 هتیهداتا قأعا نآ زا یبهک قاهتداح

 ارواودم اموا دای کانتشحو یسوباکل تم

 یرنام داهنتی" ندیخ زا - دادیم باتع
 تفو مهد مشعو تشحوزا ترتخد هفایق

 قاعلات هک یعادصاب و تكادرب قم مدقدنچ

 مع رکم - + تقکدناژرلادیرتاه حور
 * تسا طحف

 نم هکت شبا تروظنم ... روطچ --

 « متسه «راوتی و دق هاتوک

 . یتسه هقاقدب ومراوقب هکه لا -
 نز کد شنهاوغت رتاحیا «اوبد رتخدجیه

 ۱ یا وید چیه « یونشیم .. دوش وت

 حورب هک تانسپسهب رتنیا لاتدب و
 تک دعژور دنچ دم دزاوناوج شاقن

 وآ دننورت و ةوقتاب ودپ ۰ تكرتولزولوت
 ندیدژا کت قکو درک رت اردوخ هداوتاخ

 تسا تحارات و مدنمرگ دوخ حاووزا ء

 . دنکی کدتز اهت۲ اب توما
 یاهاب هک یمانکی لفطبترت نیاب

 قثهشزاوت تنل دوب هداد تسدزا اردوخ

 زاب رسیرگبدهصعودادتسدزا مهار« اردپ

 مم ناج یرتام همبیتدم دعوا یاهجنر |
 . هعآ ییزاب و درک رت اردوخ هناخ ۱ ۱



 دیاهتفرک یضوع اش ًاعطق كي رات هچاوک

 امنوچ دی !هدرک مک ار ناتراکش امشو تسا
 دی ودبع فرطت اب هک یدید ادیمناخ مه

 درک ی ظفاحادخ سیلپاب یرناه سس
 دنداتفاهارب تعرسب وتف رک اررتخد یوژاب

 سیلپ رظتزا یتقو
 تتک یلصوح

 روطنیاارچ  یلاییرتدنت یناوتیمن
 دوخب مشخ و تشحوزآ یرناه ؟ یو ریمهار

 یب اب رتخد دندشرود

 ؟ تفک و دیژرل

 مه امش تسا رتپب .. تفر سیلپ
 هراشا یترامع فرطب دم دی رب فی رشت

 داد همادا و درک تساهناخنامپم اجت ۲ _
 دیامرق

 دنهدیمن هاردنساتشنار مدآات احت] -
 . دنشآ رتیم حرخ روج را زهمه دس

 یرتاه نابایخ كنرمین یئانشور رد

 رتخد... تسیرگن واتروصب لوا هبت رمیارب
 لاس هدزون دودح رد دیاشهک دوب یتاوج
 نامشچاما دوبنابی زنادنچشت روص . تشاد
 تلاح یکی رات رد اپشچنیا تشاد یبیجع
 یضق ردهک دنتشادار یاهدن رد ناویح ءاگن
 هظحل زا سیدرگلو رتخد دشاب هدشس وبحم

 : تسا كيدزت تا هناح . : دیسرپ زاب یا
 , 4 تب

 ٩ متابی وت شیپ ادیش تسا نکسم -
 و مرادت وت یاربیتمحازم چیه هک نک رواب
 . موریممدوخ راک لابند دوزعیص

 .. ۳مهحفص -

 و هتفرگ ار یرام تسد هاگ ۲ راک
 ی-ل و دنک بلج اد وا تسا وخیم

 دش وا فیقوت عنام یرناه
 نیا دیاب هک دادیمیهاوک یرناهلد

 دزیرکب وا زاو دنک درطا رهدن اوخان نامپم
 وا دنلبمبط و فوئر لد تیقاع اما

 رد اپهنتو هک اردوخهدنهاتپ هک دشن یضار

 یتقو . درک لوبت هرخالاب ودنک اهر نابایخ
 یردام» وا هک تتادیرناه دندبسرهناخب
 ارن [ یتقوو دادوابیراکیم.تسا  هلراش

 هراشآ شاقنیاهاب زابیرام درکیم نشور
 :تقک ودرک

 : هدش يروط ای تسا دازرداماهتیا-
 تسد زاار دوخیدرسن وخدرک یعس یرتاه

 تفک دنت ودرس ینحلاب ودهدت

 هتسا وخن وت زا یسک ..تسین طوب رموتب-
 زا یرام . ورب زا ..ینامب اجنیا هک
 اطارودب یخرچیئانتعایبابوتساخرب اج

 :تفگ و دز

 یرناه؛یوشیمهناوید هبترمکیا رچوت-
 هتاب دایب ونشخ راتف ر دوج واب هک درکییمسح
 .هدش دنمقالعواب هاتوک تدم نیمهرد «وا
 نینچ هکدوب هدیدنار ینز چیه زورت ًابات
 یادصدم هقیقدکی .دشاب هتشاد یبیجعقالخآ

 شوگب ماحز|یرامندن اوخ زا و ۲ ویزاببآ
 قاطاب تعرسب یرناه لاحنیا رد .دیسریم
 و دروآ نوریب !راپسابل تفردوخباوخ
 یرام ماحتسایتقو .دیزخرتسب رد تعرسب
 مادناب دشیرناهباوخ اطادرا و دشمامت
 هراشاتشادرارق وتپ ریزهک یرناه كچوک
 : تفک ودرک

 ار تیاهاپیدیسرت «یدییاوخ ارچ-
 :دیشک دایرق رکید هبترمنیا یرناه ؟ منیبب

 ار تسابل دوز .. نوری درب وشمک -
 یردامكنه اب یرام.نک مک ار تحزو شوی

 :تفگ دنک ماراردوخ قلخدب كدوک هک
 وت یاهاپ هب ًادبا نم ..نزت دایرق -

 درک شوماخاراپغارچدعب ..مهدین تیبهآ
 همادا یزیکناسوه یادص اب یکیرات ردو

 اهن ۲ نيب دورمب
 مای وکتفک و هرجاشم
 : قشع ویدادافوب
 ءرامای ؛دمب هظحل و
 ۱ و هدرک

 اهزآ انمتو سامتلا

 ودرذگب شریصقت
 وخت شوعتق وچیه وا
 ]وخت كرت اردوخ



 ردیزام .دوبن هل
 نایایخ رکید فرلم
 یادصهکیلاح ردودب

 شوگب هکتلاک اي

 مات زابرگید هر.

 ارت ول زول وت ردام؛تل

 وادی رس ایا همان

 عالطا وابنآ ردهک
 ار دیابت یرتاهغ |

 دوب هد را

 قاطادرا و ستنک فا

 یعضوات هک دید و كانقسا

 هدیل وژیت روصورسو
 رس]رسو تسا ندروخ ب

 1 رس لوغشم
 یتابو 2م یلاخ یاههحع

 یادصیتق و .تسا «
 وتساخ رباج زا با رب

 .دیدشسی داپدرا و روطنب |ارچ

 فیثک و شوشفم ردقنی اوت تاط

 یکدت ز وتاب هک ین ذنآ تسااجک

 نآ ذا وا هک یئایند « ردام؛هتف رو

 هک ی لکنج..دوب كانمهسیلکنج دوب هتخبرک

 نوخناک دن ددتروصب نآ قامع ددمهاپناسن
 «ترارش ویلدکنسیایند ..دنب ماش7

 تاملک نیا لابندب و تواقشو و

 :یرام زا و دوشکاردوخ لد هدقع یرناه

 ۳۷یرامش 7 گ

 تارجاشم زا یاب تبسن دوخیاتمی قشعز|

 شوگ ت قدی ستنگ درک تبحصدا اب یپایپ
 و درگ زاب نخسب بل یماداب دم وداد

 تفگ

 نینچ دنانکنه < نکادییادوا ورپ-

 وتیتمالسو یک دن زاما ..منکب وتبیداهنشیپ
 اب ارواوورب؛ تسا رتمهم زیچ همه زا نمیا رب

 ریگب رسزا ارتاهتشذگ یگدنزو روایی دوخ
 اروا قشه دناوتیت وت متادیداکیم نيا
 هدشیمارتدوخ طقف دشکب وت لدرد

 ور لوپتسابس راولوب زا یرناه بشن ۲
 ماست دوخ هار یس رد و تفر نیئاپ

 وی زادرهش تسی یاه هفاک واه هناخیم

 یاهتراعو كيراتیاههچوکن يا. درک ودو
 و نایاوثیب و ارقق مامت نکسم«هتخیرورف

 شورفدوخ نانز هرخالاب هناراک دب ونادزد
 زا هک ی تشحو دوجو اب یرتاه . دوب رپش
 دوخ ود ساتمان طیحم نیاب ندش دراو
 یریذیان یکتخ راکتتپ اب « درکیم سح
 یپ هرخالاب و دادیم همادا دوخ یوجتسجب

 یرامهک تفای ار یدرم ناوارف ششوک زا
 «ناوید نیو هفاک یت , تخاتشیم اد

 هدشک نتفای یارب هک تفک و داد یوب اد

 .دن سی رظتنم و دورب هفاک نابدیاب طقفدوخ
 فیتک هتاخیم نآ دراو یرناه یتقو

 هک دیدار یرام ... دیدار وا دش تسیو

 تسا هتشت صقر هطوحم رانکرد ریمرس

 یرطب كي دوب ناشیرپ و هدیلوژ شیاهوم
 نامشچ ابو تشاد رارقیو لباقم ردیلاخ
 . دوب هدش هریخ ناکصاقرب دوخ تلاحی

 یظیلغد ودو ناراوخیمهوبنا نایمزایرتاه

 . تشذگ دوب هدرک رپ اد هفاک رسارس هک

 مامح دد یرثاه دولآ درد و نیشتآ تاساسحا مغ
 تکادمت یعقو واب و دوب یناوخ هزاوآ و ینت بآ

 ًامنیسمراتس

 یوهابه نایم رد و دیر یرام تایدرت

 هحه ۲ دشیم هدینش هک یموهقح ان كيزوم
 تقل وآ ول

 اجنیا یک نیس ... ترپ ره یاه1-
 یتدانوم ّزانم رادلوپ هلوتوک .. : هتمآ

 یدرم. تسا هدیود نم لابندیار اجنیا ات

 تشادتشرد یمادناو نشخ یاهقایق هک

 یگادصاب یرام ودومت یزتاه هب عیرس یهاکت
 : داد همادا شارخشوک

 دهدیمنب مهاوخب هچزهوا.. نی -
 ..كنارف دص ی .. كنارق ۰۰ یژور

 رسیدوا .. دهاوخ هچره و مهاوخب هچره
 ۱ :رسون یا درسا تو  تا و دمآ خست تسا <تنک

 : تقگ میالم
 شوگ وا تافرخزب .. بانجیلاع -

 الاح هکی رام اما . تس تسموا . دیهدت

 تفگ و دون یرتاپ ور دیشکیم دایرف
 یدرکیمرکق .. « یدم1اجنیاارچ -

 نا هکمتهوت سوحنم هقایق قشاع نم

 9تا رقک و تاباد دوخ زیزع رمع زا تدم
 یدع ایم نم یولپپ تقو ره ایادخ هوا
 کا ..دروخنم میم ملاح تکحوو ترقن زا

 هتیقد گی الصا دوبن تربره نیمه رطاعب

 وت لوب دا یلو مدنامیت ون شیب مه
 نهار .تساوخیم وا . . تشاد حابتح

 یرتاه.. ؛ دشویاهیتارگ سأبلو نیمشیربا
 کت ..دهدب واب هک تخادت یباوج زگید

 ون قرطب هتکشلد و سویام و تشکر ب

 دیودیتلاتد اروف .تاریره . .تفر یجورخ
 تقک و تقرکاروا روا

 شیاپفرح متکیماعدتسا باجیلاع -
 شیوگبم هچ دمهف یمن وا .. دینکن هجوت

 هی اش بایغرد هثیمه وا هک دیتکرواب

 دایرتاه دنکبم دابامش زا یزرط نیرتهب
 .تشب.دش حرأخ هفاک زاو دز یراتکب ار

 نارا وحبرا و ها وب دههعپق وادصو رس ارس

 ك 2

 فرا زا تور



 موسرب زوتههک وارد

 یطسونورق فارش
 یشاقن ووا رثهاباوق مامتاب .دوب هدنامز

 اهلاسزا سپ « زورکیودرکیم تفلاغم و ابا
 دراو سیداب دوب هدید و

 وا یوبدوتساب دش

 دابرف تیتابصع

 ول هدا وناخ یالاو مال دوش ار
 و

 ردیست نیس
 تسوحنم مساو هدرک یک راوخرم ن

 رهش نیآ ارام هتیاطو

 هک یاهتشاذک زیکنا ترفن رب واصت ج۱ هحشاذک دیک

 تسا هتخب رامیو رب ۲

 ارم راث] اش هک ردپ مفسأاتم -

 دی دنسب یمت
 یتافرخزم نیاینکیم روصت + ران[ -

 ناتسمهفابق..«؛تسا مردان[ » یشکیم وت هک
 اههزره و

 تافرخزم نیاب نم ردپ هلب

 تافرخزم نیمه هلیسوپ «ران [> میوکیم
 تبلج ار مدرم هقالعو مارتحا نب

 یراک هچ نونکات امش ملیب دیئامرفب امآ
 هچ ؟ دیاهداد ماجنا دوخ عابتجا یارب

 ماهدرک ۰

 لسن یارب - لباقان مه ردقچ ره . یرثا
 دب راد مهقح ؛دب|هدراذگ یقاب دوخ هدنیآ

 . دهد ماجنا یراکدیابن زکره اش هقبط
 ابشهقبط .تساندرک راک زارتالاب امش ناش

 و تسا هتسار۲ مان روی زن

 امشهقبط زا هکنیااب نمام
 یداک نم .ماهتسکش اد

 ماهدراذگ یقاب دوخ زا یر

 تامحز هرم میدقت زا سپ رگا تان هچو

 ۷ نابج هشیر هداب و لکتااب « هعماجب م

 زود زا رتشی زور رهد منازوب !

 نیمه .مددورف نآ خلت جاومانایب شیپ
 3 تحسج ۳۵

 : یکدنز یاه یخلت هک تسا خلت جاوما

 یارباد یسکیب ویئاهنت یخلت «یماکات یخلت
 .دنکيم لنحت لباق نم

 شوماخ یرناه نانخس لباقم رد تنک
 تفگ وا مالک نایاپ ردو دوب هدنام

 رگید رفن ود ام هطباد یرناه -

 لیمهک یحاضتفارهاب وورب .. دیسد ناباپ
 زگ ره یلو هدب همادا دوخ یکدن زب یراد
 . نکن كمک یاضاقت نم زا

۰ 

 مامت رد یرناه ترپش دم لاس دنچ
 ریز رد زیچ همه . . دوب هدیچیب ناپج

 یحوروا زیکنارعس ملقاب و رهام ناتشکنا
 یاههصاقر.تربسیاهکقلد «تفرگیم هزات
 یاههجوک درک هرود ناکشیپ رثهو هراباک

 وا شزرا رپ یاه ولبات رد سیداب
 ثیلاعف رتشیب هچرهیل ودنتفاب نادواج یرمع
 تبسن نامهب دشيم رتشیی هتخوسلدشاقن یرثه
 دید گیم رتدیدشوا یراکیم و یرا وخ هداب
 و هچوک رد یتحو هاگشیابن رد راک عق ومرد

 تشاددوخ اب هک یکچوک یرطب زامه نابایخ
 درکیمیمسبیت رتنیاب و دیش ونیم هعرجدنچ
 قباسیک دن زهدنهدراز ]یاهایٌورواهسوپ
 هاک مهزونهسین دیادس.دربب دایزا اددوخ
 هناویدچیه دیچیبیم وا شوک رد هاکیب و

 یرام یادص دم, و مدشدهاوخن وت نذیا

 واب یرصتعم هرجاشم نایاپ رد زورکیهک
 ,.. .متسه ون یکدن زمسلطنم» : دوب هتفک
 یمنارسکچیه یدادپگن ارمیناوتنوت رکا
 اه هتنهو اهزور 6. یلک یرادپهگن ین اوت
 مک والصاحیب قشعو یرام هرطاخو تشذگ
 كيدرن بشکب ناباپرد ات دشيمشومارف مک

 :دز دابرف و درک دنلب ار دوخ یاصع یرن اه
 یاهدمآ نوری احنآ زا هک یبالجنمنامهب

 تف ریم هناخب هک مدهدیبس

 1و لپیاههد رن یور

 اخدو ردول 7 لک یاهب اب
 وا درکیمروصت یرناه
 فرصنمیارب و تفرشیپ
 ] درک تبحصوا اب راک

 اونساحم رتشیب یرناه
 [ درکیمكرداروا یقالخا و

 !اودسا هقبامرد
 هانهک تنک و درک یفرعم

 تفدناوجنبآ ینقو

 ماردوخ ین ورد جن رو
 ارداما دیامن لمحت ار
 چب درک یظفاحادخ
 وا هناخ لب اقم ورهدابب

 "اس هک یماکنه ۰ تفر

 دید واقاطا هرجنبیاه
 نسب ادن وادخ و

 : اددوخیتنمل قشعهک
 هک دن ادب ماب ریمیتق و
 ۱ وهداسیمانش ۲ نیمهمداد
 زا وا و دیسر دها و
 4« ,دش

 ددیتق ودعب زور
 نسو زین الایخجاوما



 دنتشک زاب هناخدور شد ۲

 هداتسرف وایاربهک یلکهت
 تفگ نوزحمیدنخبلاب و تف

 نم زاو هداتسرفلسرام ارابل

 یعس یرتاه . ت

 دیشون | رد وخ یدن ارب سالیک

 تفک یکلپمیراد ا

 یلیخ امش هکشیا لثماما

 نیا هتبلا ..دیدادیمناشن انتع

 دیاب شوهاب نزره هک تسا یئاب
 ۳3 از تیقل وم نیا تررس

 راث ] هک اردوخ تروص م

 دگسف هد رکید فرط

 یلآزارتسحیب وت ..یرناه

 دوب مزال هک | ر هجن 7

 تسود هناقشاع ارم و

 سانح هظحل كي رد هک

 زکا

 تسود اروا ل

 قشعراهظا ودتفیب ماب ریم یا

 تسا هتف رک رارث

 ]وا و

 یاهدنخشی تسناوت دهاوخ

 لمحت اروا نیک رمز الت د 7
 وهدرک شیامزآ 9۷ ۱

 هیت رمنیادیاش .دوب هتف رک

 ۳۷و رامش

 لایخ اوخ رتخدنیا مه

 ازوس قشعزا هکتیمه ودنک
 ناستمآ ادوا ثشاد

 وادشملطع وا ن
 تفگ ی داه و كاشخ ینحلاب دریک رضست ذایب

 تسود هناقشاع ار امش دوب رارقرگم-
 ااث اب مای ریم ؟مرادی

 , هن-

 تفگ _یسوسحمیدیم
 كي یرناه دوبنیرآ رف نینچ

 فرطب یتحا ران اب دعب و دنام یاج رب هظحا

 یدر تشزتس و دهالک

 راب تمالم یلادصاب مایریم

 ریقحت ار تدوخ ردقنیا ارچ یرناه-
 : ۱ تسچوت یلصادوظنم ..ینکیم

 ایتاپسایراب ردیاهمناخ ,مزی زع نییب-
 زیگنا ترفن و تشز رابب بحاصم كي هشیمه
 هوسلج رتشیاهن] یلابیز ات دنتشاد دوخاب

 ون یارباد هدیاف نیمه مهم تبحاصم. .نک
 هدراد

 طقف نکن داز[۱رمنیازا شی یرناه-
 یهاوخیگشیمههاک داممرداد رفای 7 وگب نمب
 ؟ دمآ

 ینارندوخ ژاارموت هک یزوران ًابلسم-
 تداسح بیترت نیاب , دمآمهاوخ وت لاین دب

 رتد وز ودوشیمكي رحت رتشیب مه«راچیب لس رام
 !دیارهردولازب

 رد یتقو یلو دزنیفرح رگیدای ریم
 وا ناشچ هشوک رد كشا هرطق ود دشهنسب
 ۰دیتخرد

.۰ 
 رضاح هاکدامیم زدیرن اهیتق ودمب زور

 واب مای رم فرطزآیذغاکط قفد وبن مای ریم دش
 دوب هتشول نآ رد هک دن داد

 ات مدرکیمس هچرهنم نیزعیرناه»
 قف وممیامن بلج ارت قشع و مک مرن | رتكنسلد
 جاودزا لسدام اب حبص زورما اذل مدشن
 لسرام,متفردوخ تشون سلابندب و مدرک

۷ ۳ 
۲ 

 ریز هرتول تنک
 مک ۲ تک

 درس « ژود نلوم » یولبات

؟دوول»هزوم رد
 ۰ دن اود راز 

 الک
 یرناهمشچیولج همان ت
 وتعرس مامناب مکان شاه

 رداما تفرماپ ریم هناخف طب تسناوتیم هک
  . هترصسماب ریمهک دنداد غالطا واباجن ارد
 تساهتشاذگن یفاب دوخرا مه ی رد. و

 دون لصت لباق ربق رگیدهزات هبرشنیا
 نایای وا یارب زیچ همهرگید دمب «نآ زا
 وا یاهتسد ه رگید.دوب هدیسر

 تردقوا یاهاپه و درکیمداک
 یلاوتمیاهیش,تشادنأتسود رادبد و هناخزا
 امد تشذک

 اهنابایخ و هچوک ردآشاد ؛یوسارف كرزب
 ورگید هچوکب یاهچوک زا .درکیدرگلو
 نیا ژاو تف ریمرکیدهناخیمهب یاهفاکزا

 یگدنز زا دارف رجیکداوآ وینادرک رس
 كشخ وا یشاقن یاهگن ر .تشادن یروظنم
 یاهولباتو ویدوتسا رب یشومآ رف رابغو دش
 و تبنابصع . تشگ هدرتسگ وا یاهبنازک

 ناتسود همه هک تفایتدشیروطب وا تن وشخ
 وا سیلب هبن رمدنچ .دنتخب رک وازانابانشآ و
 تسازوا اپناباخردراب هنچودرک بلج ار
 و راغتنارب هتشذگ طقف .دنتفاب شوهدیو

 هک شيم نبآ زا من امو|ناشخ ردران ]ترهش

 د نادزد نیشنبهو هتشادپکن نادن زردارو]

 اد وا سیلپ ؟بشکیاما .دنبامن نا راکهبت
 قاطا زا زاب هقبقددنچزاسب ددوآ هناخب

 عدرش یسدور نآرحب تدشرد ودشحراخ
 یاههلب زاناهک ان ودومن یتسمدب وندیشک دی رفب

 دفع زورحبص و داتف | نیئاب دوخ ترامع یکنس

 ددوایکداوناخ رصق هباروا ناج همیث رکبپ
 . دندیلاسر یا

 ردام و دوب كرم رتسب رد یرناه
 كرت ول تنک هک د نا وباعدونیلاب رب شرب
 تسد ددیفا رگلت تنک .دشناطا دراو واربب

 رد درشقیما ر شب ولک شفب هکیلاحردو تعاد
 یناژرل یادص اب ودزوناژدن زرفرتس رانک
 تک

۰ 

 -نل وم» یولب ان زب زعیرتاه..یرنام-
 و دنهدواذگر وولهژومردارت مژور
 3 ... ی راعتتن |هچ

 هزوس !رمث رابئآ ؛ ی هی یا

 اراپهن[ نمهک ی ران 7 ,م دن اهدرب
 و فرخزم

 شش ارمنممشچ ون ,, مسن |دیمشزرایب
 اد نلکن یمارآب اردّوخ یاهکلب یرتام
 هک ی لابندب دوخ هنف گر ابغنامشچاب یا هطحل

 دم دیشب واب یزیچیماکان دنامرحرچ
 قلاخ هکش نم رنهیاهتسد ی هفت

 1 هوب ربذب ان اننیام راکماع همبنآ تک ۱

 اش هتخب آه ا یولبب ه



 دیرف - مان
 یدابآ دبب - یک داوناخمان
 رتمیتناس ۱۸ - دقهزادنآ
 مارآ ۴ ولیک ۵۹ نزو

 لماک م-اید - تالبیصحت نازیم
 تفنینف هاگشزوما

 عون همه یاراد - هفلتخمیاه رنه

 متسهرنه
 هرادا ینیزگ راک « ؛ نادابآ . سردآ

 یمومع تا ریمعت

 ز ربلا یساکْع
 ناگشیپ رنه صوصعم ساکع

 یناریایاویدوتسا و

 رد ار اهسکع نیرت ابیز ون رتیلاع
 درا ذگیم امشرابتخا ردتق و عرسا

 ناخزیزع هاد راهچ : ین اشن
 ۴۴۳۱۰ نفلت

 ربملیف یاهوید وتسا

 و یا - یرتملیم ۳۵ یئابنیس ملیف
 ۱ دیسر «نیود» هریغو ادص

 1 فلت یدعس نابایخ ءاکرشو میکح . ۲ هناغت راجت

 دفن ژاساب یدعسناب ابخ سون اف هن ات راحت

7:3 ۱ 

 ناگشیب رندناباق ] هب ح الطا
 , ارمبلغآ یناریا یاهملیف یاشامتب طرفمهقالع

 رم نایاق] یاهسابل دزاسیم رفتم وزتمشم ادیچاشامن هک یزیچ
 ال تسا رضاح «دمیراب و یک دن ز ود.ددرکیممها رف یب ولطمان
 4 , دیاشمهارقو هتخود لماک دنب درومو بولطموحنب ار

 مانب یرگید فک دیئامرف هجوت

 ۴ .دبک
 یاهفک س دنهدن امشب

 تا یا رادلوش رتک د

 دش اب یم دل رام

 یداصح)ا شورف زک رم
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 نیلیپسایکیم ۳
 یلبع ار دوخ روظتم نونکات دنشکب اوت دنتساوخیم رکا یاب نتطم:مفک

 . دندوب هدرک

 : مدیسرپو مدرک شوماخ یراکیس اج نورد ار مراکیس هتو مدش دنلب اج زا
 و منیب هب اد راک ربیاهن ادهماج تسا نکمم ایآ

 . تساهفق نورد باوخ قاطا رد : تفگ

 دوب هتفک یلیل هکیئاجرد اد ناد هماج و مدرک ن سوت تا

 یهجوتبلاج زیچ یلو مدوشک اد شر دن | با رن [دعب

۷۲ 

 یلوو تم مندب رب
 تروص رد تشاد لایخ زج

 ۰ مشوگب رد یادص .

 شسابل.دوبن لبق هتیب یلیل نآ رکید وا .دیایم نوریب قاطا زا و هدیشوپ
 شنهاریب زبس هتیمز یور وا جاوم ونیرز یاهوم.درکیم كنج شلکیه اب حالطصاب
 تشحوو وسرت یلیل نآر گیدوا .ملکبمت شومارف مرمع رد زکر ه هکدوب یاهرظنم
 : دیسرپ و تخادنا نم یوزاب ریز تسد هکدوبیمارالد و زانط نز هکلب دوبن هدز

 رو ایمنابز ربارم مساهکدوب راب نیلوا «میورب دیاب اجکالاح كيام



 یاذص مه اریز تا هوبق فک مد لوقشم هناخزپ
 .داد شزاون ارم هما هوبقع وبطم هحبار خم مهو دیسر 2 یکیلن و

 .روخبارتاهناحبص ابی یدش رضاحتقو ره «كبام .تفک هناخزبشآ زا یی

 حیلمیادص هلصاقالب .متشادرب ارنفلت یشوک دمب و بوخرایب + متفک دنلب یادصب
 مخب حبص:تفگ هک دشزادن | نینظمشوک رد «ادلوو

 ارم یدوز نياب حبص هک یراد یمپم بلطم دبال . ریخب حبص : متفگ
 ۰ یاهدرک رادب

 ی )

 ؛یتسه اجکالاح -

 لقاال هدش هک مه یتافبرثت ظاحل زا هد یئاج ینعی سناژ] رتفد رد.

 باوج مدزكن ز هچرهنم ؛یدوباجکب شیدیتسار » ین زب جن اب یرسراپکییا هتفه دیاب
 .مدش وت محازم الاح اذلیدادت

 متشاد راک یلیخ بشید

 منارگن یلیخوت هراب رد نم و تفک نم یاربار نایرج شید «تاپ»
 نامتداپ" دداو تساوخیم رفنکب شید و هدش میخو مهتم عضو هکنیا اصوصخم

 تسچ نایرج :مدیسرب یاهته آیادصاب و تغبر ورف مبلق
 شساسجا.و دیسد مشوگ دص میاوخب متساوغیم هکبتقو .دوبنیمپم

 هتسخ یتدم زاسیدوب رهتروص رهرد دنکتیم واک ودنک ردلفت هک مدرگ
 رتفدبیهاوغیمن ای .تساهدیچیپ و مکحمرایسب نمقاطالفق|ریز تفردوخ را 5

 اپن ابدی اب هک ۱ با
 مها وخ تاق الم < | رکت راب 3 1 ۱ 2

 دتا اب

 وراذگکب تفیک اهداد ون یرولو ۰
 عکنمدرمخرب ارا ]دابز اما دوش مزال ۹ "ِ هعه و

 . دندم] اهزآ « دنک تمجارم اک رب هکتبا زا لبق یلو دئدرب

 یاب وا سرت مدیمهف یبوخب هک دوب هدرک هیکت ٍهاهنآ و هملک یور یردقب
 هدرب ورف شتسد فک رد ار شیاهنخان و هدرک هرکار شیاپتشم . دشاب اجیب دایز

 تبحصیسکاب رکاهکد نتفک نمب اهت"آ : درک هفاضا دعب و هدنامتکاس هظحل دنچ . دوب
 نم - داد همادا و دبناشوب شفی رظ ناتسد اب ار شاءهرهچ - ... دش مهاوخ هنشک منک

  ماهدش هتبخ هدنشک و مئاد تشحو نیا زا رکید

 مامت:تسیرکیم یراهب ربا لثم و هدیک رت وا ضقب . تفرک شاهیرک سپس و
 مدشدنلب اج زا . تفریم نبایو الاب شاهنیسو دیزرلیم هیرک قهقه رثا رد شندب
 مرگید تسد اب ومدروآالاب تسد اب اد وا تروص دمب متشن وا یلدنص هتسد یورو

 هتساک شا هب رکت دش زاو درک ربیغت شلاح مک مک . مدرک شزاون ار وا نیرز یاهوم
 درک كاب ار, شیاهکشا و دیدرک دادومن شنابل رب هراب ود دنعبل دمب هقیقد دنچو دش
 رد هبرکب دوآ تقد مضو نیاب نآآ ریثأت تحت و هدیشون بورشم یمک هک دوب مولعم
 یاضن رد و هدیچیپ مه زد دوب هدرک لابعتسا هک یرطعدو لکلا هحبال . دوب هدمآ
 تلاح یردقب و تخود نمب اد شتشرد و هایس نامشچ . دوب هدش هدنکارپ قاطا
 و مداد هیکت یلدنص ینشب شب هبار وا رس هک دوب هدش زیکنفا لدد یئاشامت شاءرپچ

 یاهکشا نیرخآ نا ابو دنادرکرب اد شرس وا یلو مسوبب اد شنابل .متساوخ

 اهنآ منی هب وکب 7 دیسد یهاوخت لتقب زک ره وتهک شاب نثمطم:منفک درک كاب اد دوخ
 ؛ دنتساوخیم یزیچ هچ اک رب زا

 میوکب ابی منادیم اک رب هزاب رد هچره دندرک روپجم ارم ابن 7 منادیبن
 دندرک ورو ریذ ار وا هئائا مامت « مدوب قاطا رد نم هکتعقوم یتحو

 ٩ دن درک ادبب مه یزیچ
 ,منکسمن ووصتا هن

 ؟ دندناسر یاهمدص مه وتب ایآ

 « یلکیم دوصت هجن"[ زا رتدب یلبخ ؛ تفک و تفرکارف ار شیاب ارسیشزرل
 دنتسه نم لتق ددصرداپن

 رم ار اکر بو دنده ی 1 را و ابتآ



 ! یکیم

 منا
 ۰ .؟ دیدوب یک رظتتم اب[

 ,. دیاش . , متادیمن : تا تخادنا الاب ار شیاهه
 ار تقیقح ای : دیسرپ نم زا . دوب هدش ادیوه وا نامشچ رد دیما دات[

 . الوصا ی دیک ۴

 رب .مروضب هشلدشوا تیو عننااو اذلمرادت اذشیدایز یاهتعا ابحبص ماهدش
 هناخزا یتدم دیابمراد راکن وچنم :متفکی لیل هب مدرک لصاح تغاررف هناحبص فرص

 نم یارب وئدوجو اربز یداذگب نوریب قاطازا ادتمدق یتسابن وت یلوموش جراخ
 نبادوج و اب ومتسهنم هک ن ادب دنکیم زاب ادردلفت یسکی دید و .تسا زب رعو زا

 ۰ و لعاد یواکی و دب



 .تسا تسیمیلی هک تفگ وداد ناشن نیب دوب
 داهنشیپ نشور زود دد و دهآنم یوسب اذل مته یقالخالادساف نزنم درک دوصت وا و داتفا رگیدکی مشچ ردام نامشچو تشک رب یو هک مدرکیم

 جم و تریحزازین < تسمیلیب » صخشو دندرک ترتارناروتسر هلصاقالب زيم لوپ تخادرپ زا سی ودشخرسناشگن رد شقیفزآ و یلناکیدا . مدرک وا دات مدوب دلب شحف هچره و مدوشک ارمناهد هنشایو هدراذگ دانک اریتسیاب ردورمهنم . درک یاهناحیق و
 . دوب هده]دنب شنابز

 رد ور ناوتب هک تسن یمدآ 6 تسیم یلیب و. موریم همقارم و رسد ردیپ نم طقف هک وگن نمب رگیدالاحسپ متفگ رکفت هظحل دنچزا سپو مدرک شوماخ اد مراکبس
 دحف واب و داتب خب ور

 پکن ندوتات

 یاهریت ودارل د یتاشرافس ه ایت مش نیمه

 9 تا ان تسک« دوشیمهدیمان < یکسا واک دلو و

 . هابتشا یلو مياهداتفا هرد هب لبیموتا تعرس رثا رد و مته وا قساف نم وتو هلیسو نیاب دنتساوعیم ابت رد یالاب زا لیبموتا
 کندو هدرگ

 هدبتفای تاجن هن وکچامشس
 ؛ مهدبناتناش ار مندییاهبخزیاجهیشاب لیامرکا . مدیرپ نوری لیبموتازا هظحل نیرخ آرد
 . تسیت یجایتحا-
 ۰ ؛دی رادءار مه هحلسا اب ]- .دیسربیودعب و میدرک هاگن هدن رد حورجمناویح ودلثماررگیدکی هظحلدنچ

 . تساهدرک صوت الض ارم یهاگ ]راک هناورپ و هحلسا سیلپ اریذ « یخ هنافساتم

 ؟ تلع هچب-

 .دن رادزاب نروتاک ربنلتاق نتفاب یا رب تیلاعف زاا رم دنها وغیم هلیسونیاب !ذل منيشن هب تکاس هک متین یمدآ نم تنادیم هکشیا یارب -
 دیدرک ادیب هنوگچ ارمسرد]-

 رم رج یر ۳ دشان هتشاد ارم هقاس و هبرجت ک کارت و متخ ودوانامشچب اد

 .منکت رواب ارامش یاهقرحنم هک مینک شرف
 .متخادن اقاطا فک یود ارراکیسهت دسو مدزراگبس هب رگید مکحم كيكب

 هدوهب یاهلاوئسهب سیزا :متفک ومتشادرب رس نم و دشدنلب هتخوسمشب یوب تیروعب
 ارم یریت .تفههل ولهک تسا مود هعفد نیا شما و م)مدشهتخ رگید «ما هتفگ خساپ

 .مشکیمنو وب تتسدزاروزن یراذگن رانک ارنا ر
 وا نورد یکتخ ا یکاح شتروص .متخادنا وا هرهچب یقیع هاکن .تفرک دارقو نمادیورهکددمآتئاب ردقن7 هچنابط هلولنیا دوجو اب دیسرتن نم فولبز

 دینبشن هب :تفک یکتسه آب ودشادی وهشن ابلاکدد یزیکنا نزح دنشیل . دوب
 تقا یلدنصیو ر.مدوب هظحل نیمه رظتنم

 دنکیم دیدپت

 .مدروآ رب هنیسزا یتحارب یقن و مد
 ,دیطلق رد قاطا فک یو روداتفا نور شتسدزا هچنابط وداد هیکت یل دنصیتشب هب رو راک
 ۲ تسیچ اشتكچوک مسا :مدبسرپ


